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Aracatuba, Pub. no D. O. de
6-1-47
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para a oonst-ucão da nova esta.,
cão de Juaçaba,da Réde de

Viacã-o Paraná-Santa Catarin".
Puto no D. O. de 6-1-47 . o....
22.414. Agricultura. Decreto de 61-4'7. Autot-íza a ColhDanhia
Prada de Eletricidade a' eonstruir uma linho, de transmissão
entre a usina de São Va12ntim,
de sua propriedade. e a Cidade
de Santa Rita do Passá-Quatro,
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22.·U.5. Guerra. Decreto de .8-1-47.
Cria o estandarte-distintivo para
o Regimento Gomes Carneiro.
Pub, no D. O. de 20-1-47 ......
22.416. Mcriniia. Decreto de 9-1~
47. Aprova e manda executar o
novo Regulamento para a Dí-

retoria de Comunicações da Marinha. Pub. no D. O. ele 11-1-47
22.417. Marinha. Decreto ele 9-147. Aprova j. j n anda executar o
novo Regulamento para a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. Pub. no D. O.
de lJ.-1-47 ..... o..... o...... ...
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1.0, 12, 13, 50, 51, 54, 55, 56, 60,
61 e 66 00 Hegulamento para o
Colégio 1IlIilitar. Pub. no D. O,
de 11-1-47
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no Estado de São Paulo, e dá
O. de 10-1-17 .
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um terreno e benfeitorias em
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e Comércio. Pub. no D. O. de
11-1-47 ..... o..... o.... .... ..•
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22.421. 'I'robcüh.c. Decreto de 91-47. Revoga dísuositivo do Decreto n.? 20.502-A, de 24 de
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D. O. de

16~1-47
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Faculdade . Catófice de Dh-eito,
dc-Pôrto Alegre. Pub. no D. O.
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Instituto Rio Branco. Pub. no
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22.1·14. Justiça. Decreto de 14-14:7. Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a fazer as operaÇ52S de crédito que se tornarem
necCSS8.l'i8.S para executar as
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outras providências.
Pub. no
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Pub. no D. o. de 15-1-4.7
22.448. Justica. Decreto de 14-1~
47. Extingue cargos excedentes.
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335
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Decreto-Ieí n.v 2. '184, de 20 de
novembro "de 1940. Publicado no
Diário Oficial de 20-1-47
344
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22.282. AgTicuUv..ra. Decreto de 16
de dezembro de 194'3, Outorga
à Fábrica de P8,DCláo Ibícuí

na cidade de Conquista, Estado
da Bahia, uma estação radiodifusora. Publicado no Diário Oji- .

Llrrütada, com sede em Campos
Novos, Estado de Santa Cato't-

cuü de fl-J.-4'7

rma, concessão para o aproveitamento de energia hídráulíca
da cachoeira do Ibícuí, no rro de
igual nome, Dístrrto e Município
de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina. Publicado no
Diário Oficial de 15-1-,n

torta. para estabelecer,
3'15

"Cruzeiro do Sul", Emprêsa de
Navegação
Fluvial, Limitada,
autorização para funcionar como
emprêsa de naveg~ç~0 de cabo-

22.321.

1·,5

346

mann" autorização para Iuncionar como emprósa de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decretolei H.Q 2.734, de 20 de novembro ele 194;::1. Publicado no Diário
Otícuü de 27-1-47 ....
347

Decreto de 2D
U!liG. Autoriza

o cidadão brasileiro Narciso 01'mond a comprar pedras prccíosas. Publicado no Diário C ticuü
de 16-1-47

3~3

22.323. Fazenda:

Decl'~to

de 20 de

o cidadão brasilen o Osvaldo
Guimarães a comprar pedras
preciosas. Publicado no Diário
Oficiál de 1-1':"47
%3
22.334.

Trabalho. Decreto de 23

de dezembro ele EH6. Concede
à "Itamaraty" Companhia Na-

cional de .Seguros Gerais, autorização para funcionar e aprova
estatutos. Publicado no
Diário Oficial de 15-1-47
354

seus

Via~ão. Decreto de 17 de
dezembro de 1946. Outorga concessão à Rádio Borborema Limitada, para estabelecer, 110.. cidade

22.299.

22.335. Açrícuitura , Decreto de
26 de dezembro de 1946. Outorga à firma Soares & Cía,

de Oampína Grande, Estado da
Paraíba, uma estação radiodifusora. Pubhcedo no Diário Ofi-

cessão à Rádio Sociedade Norte
de Minas [LA., para estabelecer,

:~51

de dezembro de 1946. Autoriza

Trabalho. Decreto de 17
de dezembro de 194G. Concede
à sociedade "Machado & Mall-

22.293.

22.301. Viação. Decreto de 17 de
dezembro de 194.6. Outorga con-

cidade

22.322. Fazeruia. Decreto de 20 de
dezembro de 1846. Autoriza o
cidadão brasileiro Pedro Rosa
Mar-tins 8, comprar pedras preciosas. Publicado no Diário Oficial de 113-1-47
253

de 17 de
Concede
à Sociedade Anônima "Monogram Picturcs do Brasil, Inc.",
autorização para tuncícnar na
República. Publicado no Diário

22.290. Trab(aho. Decreto
de dezembro de 1946.

cial de 31-1-47

Fczerula,

de dezembro de

tagem, de acõrdo com o que
prescreve _o Decreto-lei número
2.734, de 20 de novembro de
1940. Public8,do no Diário Oficial

.....

11a

de Orato, Estado do .Ceará, uma
estação mdíodífusora... Publicado

no Diá1'io Oficial de 3-1-47 ....

dezembro de 1946. Concede ;{,

Oficial de 14-1-47

3·:i-9

22.302. Viaçfio. Decreto de 17 de
dezembro .de 10'16. Outorga concessão i Rádio Ararípe Limi-

22.289. Trabalho. Decreto de 1'7 de

de 8-2-47

Págs .:

217

concessão para o aproveitamento da energia. hidráulica de um
desnível, existente no Rio Poquím, Distrito e Município de
Itambacuri, Estado de
Gerais. Publicado no
Oficial de 4-1-47

Minas
Diário

Decreto de 26 de
dezembro de 1946. outorga con-

22.336. Viação.

354
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cessão à Rádio Difusora Brastleíra S. A., para estabelecer
na cidade de

Uberlândía, Es-

tado de Minas Gerais, uma estação radiodifusora. Publicado'
no Diário Oficial de 11-1-47 .. 356
2·2.340. Aqricuitura, Decreto de
2'Ô de dezembro de 1946. ooncede à Monazita e Ilmeníta do
Brasil Mibra S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado
,no Diário Oficial de 14-1-47 .... 353
Fazenda. Decreto de 2ú
de dezembro de- 1946. Concede
autorização à Sociedade Fôrca
e Luz de Manhuassu Limitada
para funcionar como emprêsa
de águas e de energia hidráulica. Publicado no Diário Oficial de lO-}-47 .. ,'
358

22.341.

Açricultura; Decreto de
26 de dezembro de 1946. Concede autorização para 'funcionar

22.'342.

como emprêsa de energia elé-,
trlca, à sociedade Fôrça e Luz
do Mucuri, Limitada. Publiblicado no Diário Oficial ae
15-1-47
:
359
22.354. Açricultura; Decreto de
26 de dezembro de 1946. n«clara de utilidade 'pública e autorrza a desapropriar os terrenos necessários à construção de
barragem, linha de transmíssão e estrada de serviço, para
a realização do aproveítamento da "energia hidráulica de um
desnível no Rio Leão, Muní.,
cfpio de Campos Novos, Estado
de Santa Catarina, de que é
concessionária a firma "Oomércto e Indústria Saulle Pagnoncellí S. A.". Publicado no
Diário Oficial de 11-1-47
3:';l)
Trabalho. Decreto de 27
de dezembro de 1946. Concetie
à sociedade "Pousada & Companhia Limitada"
autorização
para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de
cabotagem de acordo com o
que prescreve o Decreto-Ieí
n.c 2.784, de 20 de novembro
de 1940. Publicado no Diário
Oficial de 15,1-47
3Sa

22.357.

?ágs.:

Tmbalho. Decreto de 27
de dezembro de 1946. concede
à Sociedade, Anônima "Black
& Decker,
Inc."; autorização
para funcionar na Repúblíca..
Publicado no Diário Oficial de
25-1-47
350

22.358.

22.360. Trabalho. Decreto de 27
de dezembro de 1946. Concede

à "A Nacional" Companhia
Brasileira de Seguros Gerais
autorização .para funcionar e
aprova os seus estatutos. Publícado no Diário Oficial de 10
de janeiro de 1947. .
361
Decreto de 27
de dezembro de 1946. Aprova
com modificaçõ-es, alterações dos
Estatutos da Companhia Riograndense de Seguros, inclusive
prorrogação do prazo social.
Publicado no Diário Oficial de
8-1-47
361

22361. Trabalho.

22.366. Fazenda. Decreto de 27
de dezembro de 1946. Autoriza

o cidadão Ruí 'Montedro de Sousa a comprar pedras preciosas.
Publicado no Diário Oficial de
17-1-47

22.367. Trabalho. Decreto de 27
de dezembro de 1946. Dá nova
redação ao' regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes (7 Cargas. Publicado no
Diário Oficial de 2-1-47. Retificado em 12-3-47. Reprodu.
aído em 8-1-47. .

3t'i2

3~

22.3G8. Agricultura. Decreto de
27 de dezembro de 1946. Outorga a "Nadlr Figueiredo, Indústria e Comércio, S. A. "; com
sede na cidade de São Paulo,
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
desnívelexistente no Rio .Iagua.,
ri, Distrito e Munícípío de Pedreira, Estado de São Paulo.
Publicado no Diúrio Oficial de
6~1-47
;)8?
22.376. Bâucacõo, Decreto de 30
de dezembro' de 1216. Autoriza
o funcionamento de cursos na
Faculdade de Ciências Econõmicas e Administrativas, da U:'1iversídade de São Paulo. Publicado no Diário Oficial de 17 de
::'úS
fevereiro de 1917
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22.392. Guerra. Decreto de 31 (18
dezembro de 1946. Aprova o R:~
gulamentc para os Centros de
Preparecâo de Oficiais da Ec>
serva. Pl~blicado no Diorío Oficial de 20-1-17 ..
.
!;'25

Viação. Decreto de 31 de
dezembro de 1943. P'íxa novos

22.385.

m-aços para os carvões produzidos nas minas do Ríc Grande
do Sul e dispõe sôbre o cálculo
do preço do carvão mineral de

santa Catarina.

Publicado no

DiCirio Oficial de 4"1-'1'7 .....

22.393. Guerra. Decreto de 31 ele
, dezembro de HH6. Declara co

336

'22.385. ViaçéZo. Decreto ele 31- de
dezembro de 1846.. Substitui parte das Tabelas Numéi__ ices de ex-

utilidade pública

partdçêes do Ministério da Viaçào e Obras Públtcas, que acom-

cial de 4-1-4'1 ...

panharam o, Decreto n." 21.fil!3

São

Paulo,

uma

estacâo

radiodifusora. Publicado no tn«:
rio Ofici-al de 8-1-47 RetifiC8.l"\O
no Diário Oficial de 23-1-17 .... 418
22.3ü8. Viação. Decre'.o de 31 dê
dezembro 'de 194:5. Declara caduca a cOnCe.3S8,o outorgada à

Companhia do Gandarela, atual
Sociedade Anônima Cornpanhía
de Mineração e Siderurgia do
Gandarelc, pelo Decreto número 13.240, de 18 de dezembro de
1S'13, e ó.á outras providências.
Publicado no Diário Oficial de
4-3--17
_ 420
22.389. Viação. Decreto de 31 de

dezembro de 1946. Aprova projeto e orçamento relatívcs à construçãc de abrigos para veloci-

pedes em estações da Réde ,de
Viação Paraná-Santa Catarina.
Publicado no Diário Oficial de
'1-1-47
,
' .
22.390. Viação. Decreto de 31 de
dezembro de 194G. Aprova projeto e orçamento para COl1Sü'Ução de edifício no cais de sanea-

mento do pôrto do Rio Grande.
Publicado no Diário Oficial de
'1,-1-4:7
. 420
22.391. Marinha. Decreto de 31 de
dezembro de 1946. Dispõe sôbre
Tabelas Numéricas ele Extj'arrümerário-mensallsta de repartecões do Ministério da Marinha e
dá outras providências. Publicado no Diário Oficicüsxe 9-1-47 .. 421

472

22.394. Educação. Decreto de 31
de dezembro de lfllJ::5. Concede

ele 2J. de agôsto de HHG. P'clbEcada no Diário Oficiai de 14 de

de

desnpropría-

Alegre, Estado do ElO Grande
do 8,11. Publicado no Díósio Ofi-

tranumerário -mensaltsta de re-

fevereiro de ID17. (Suplemente) 287
22.387. ViadZo. Decr2'S-J de 31 de
dezembro de 1946. Outorga corre
cessão à Rádio Emissora Convençâo de !tu, S. A., para estabelecer, na cidade de nu, Estado

2~

çao de um terreno em Porto

reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Auxtlium, de
,Al1ápolis. Publicado no Diário
Oficial de 23-1-47 .,
tf

~72

22.395. Btiucaoio, Decreto de 31
de dezembro de 1946. Concede

reconhecimento ao curso gina-

sial do Ginásio dos Santos Anjos, de Varglnha , Publíca'do no
Diário Oficial de 20-1-47

47~

22.395. Educacão. Decreto de aI
de dezembro de 1945. Concede

.reconhccímento ao curso ginasial do Ginásio Nossa Senhora
de Lourdes, de João Pessoa.
Publicado no Diário Oficial de
16-1-47 .,
472
22.397. Educação. Decreto de 31
de dezembro de 1946. Concede
reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio São J osé, d-o
'Castro. Publicado no Diô,1'io
Oficial ele 10-1-47.. .
373

'23. 398. üaucooao. Decreto de ;n
de dezembro' de 1946. Concede
reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Sant'Ana, de
Ponta Grossa. Publicado no Diá~
rio Ofici-xl 0.8 4-1-47
473

22.399. Educação. Decreto de 31
de dezembro de 1946: Concede
reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Dom Bosco,
de Goiânia. Publicado no Diário Oficial de 4-1_47
473
22.400. Educacão. Decreto de 31
de deâembro de 1946. Concede
reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio 'I'ijuca-Uruguat,
do Distrito Federal. Publicado
no Diário Oficial de 16-1-47 ,. 473
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22.401. Açriciútura, Decreto de
3-1 de dezembro de 1946. Concede à Companhia de Alumínío
de Poços de Caldas autorrzaçâo
para funcionar como
-orôsa
de mineração. Publ
no
Díàrio Oficial de 11-1-4.
473
22.403. Agricultura. Decreto de
31. de dezembro de"1946. Renova

o Decreto n.o 16.562, de 2 de
setembro de 1944. Publicado no
DiáIio Oficial de 26-1-47
474

22.104. Agricultura. Decreto de
31 de dezembro de 1946. Autoriza a Companhia de 'Estanho

Minas Brasil a pesquisar cassátenta e associados no município

de Bonsuceseo, Estado de Minas
Gerais. Publicado
Oficial de 6-1-47

no

Diário

474

22.405. Agricultura. Decreto- de
31 de dezembro de 1946. Autoriza o cidadão brasileiro José
Lucas dos Santos a pesquisar
mica e associados no município
de Rio Vermelho, no Estado de
Minas Gerais; Publicado no
Diário Oficial de G-1-47
475
Agricultura. Decr0tode
31 de dezembro de 1946. Auto-

22.406.

ríza o cidadão brasileiro Astro-

glldo Macedo a pesquisar c2.1-

cár!o €. associados no município
de Cerro Azul, Dstado do Paraná. Publicado no Diário Oficial de

6-1-47

475

Decreto de
31 de dezembro de 194'3. Aut,o-

22.407.

Açrícultura,

ríza o cidadão brasileiro Paulo
Procópio da Silva Monteiro ,1
F~:,;qlÜS:U' quartzo, pedras coradas e associados no município
de Santa Maria de It.abira, Ea-

tado de Minas Gerais. Publi-

cado no Diário Oficial de 6-1-17 476
22.108. Justiça. Decreto de 31 de
dezembro de 1846. Altera a 10tacâo numérica das repai-tíçõe«
atendidas pelos Quadros Permanente c Suplementar de Ministério da Justiça e Negócios
Jnterforcs , Publicado 110 Diorio
Oticuü de 6-1-47

4',6

Brterior, Decreto «e 31
de dezembro de 1946. Altera as
Tabelas Numéricas, Ordtnát-ia e
Suplementar. de Extranumerário Mensalista da Secretaria
de Estado do Ministério das Re-

22 A09.

lacões Exteriores. Publicado no
Duirio Ohcuil de 6-1-47 . ~
4'17
Bxtcricr, Decreto de 31
de dezembro de 1946. Extingue

22.110.

cargo excedente.' Publicado r-o
Diário Oficial de 6-1-47

tl~81

Figuram neste volume 05 decretos que, expedidos no
primeiro trimestre de 1947, foram publicados no "DIário
Oficial" até o segundo dia útil do trf meetre seguinte.
As datas da publicação,
"mdtoa oe s no verso.

retificaç'ão· ou r-epr-o duceo

estão
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DECRETO N. o 22.411 DE 3 DE
JANEIRO DE 1847
Aprova projeto e orçam.entopara a

tíao 87 n. o I, da Constituição, de-

cl:"eta:

'

./

ções

construção de cinco casas em estadá linha Itcrare-Pórto União

Artigo único, Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportâncía de" sessenta e oito mil, trezentos

da Vitória, da Icêde de ViaçãO' Paraná-Santa Catarina.'

c

O Presidente da República, usando
davatribuíção que lhe confere o artigo 87, n . o I, da Constituição, deereta:
Artigo único. F1C3Jm aprovados o
projeto e o orçamento na importân-

cia de cento c sessenta e seis mil,
cmqüenta e dois cruzeiros e dez centavos (O:c$ 16G.052,10), os quais com
êste baixam, devidamente rubrteados,
para a construção de cinco casas destinadas a moradia de guarda-chaves,
nas ect.ações de 'I'íbagí , Diamante, Ci-

lada, Boquetrâo e Samambaia, da linha Itararé-Pôrto União da Vitória,
da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva despesa
correr à ccnta do "Orçamento de Inversões" da referida Wde; para 1913.
Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de
1917, 12,6.° da Independência e 59.

0

da Ropúblíca..
EURICO . G.

Clovis

DuTRA.

Pestana.

DECRE'1'ü N;o 22.412

DE:3 DE
JANEI.RO DE 1947
projeto e orçamento para

Aprova
construção, de ptlssagem superior
na linho, da Estrada' de Ferro Noroeste (lo Brasil, em Araçat1,lba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

e setenta e três cruzeiros e quarenta
seis centavos CCr$ 63.373,46), os

quais com êste baixam, devidamente
rubricados. para a construção de uma
passagem superior na linha da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ligando a rua das Flores à rua Pl'Udente de Morais, na cidade de Ara-

çatuba, no Estado de São Paulo, concorrendo a Prefeitura Mumcínal daquela localidade, com a metade das
despesas.
Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de
1947, 126." da Independência e 59. 0
da Rep.ública.
EURICO

Clovis

G.

Duma.

Pestana.

DECRETO N.« 22.413 - DE 3 DE
JANEIRO DE 1947
A:prova projeto e orcamenio para a
construcôo da nova _. eszccco de Juacaba, d-a Rêde de Viação Paraná,:,
Santa Catarina.
O Presidente da República, u..sando
c18, atribuição que lhe confere o 301'tigo 37, n. o I, da Constituição, de-

ereta:
Artigo úni-co, Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na, ímportânela dê um milhão, duzentos e cínquenta e um mil, setecentos e qua-

4
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rente e três cruzeiros e trtnte, centavos (Cr$. 1. 251.c743,30), os quais com
êste baixam, devidamente rubricados,
relativos à construção, incluindo móveís, utensílios. e instalações acessórias, da nova estação de Joaçabac na
Unha Pôrto União da Vitória-Volta

Grande, da Rêde de Viação ParanáSanta 'Catarma, devendo a respectiva
despesa correr à conta do "Orçamento de Inversões" da referida Rêde,
'parte (Cr$ 636.148,00), para 1946 e
parte «irs 615.595,30), para 1948.
Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de
1947, 126. o da Independência e 59. o
da República.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pestana.

DECRETO N.' 22.H4 ~ DE 6
DE JANEIRO DE 1947
Autorizá a Companhia Prada de El~
tricidade a construir uma linha de
transmissão entre a usina de São
vosenum, de sua propriedade, e a
cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no Estado de São Peulo, c dá
outras providencias.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o art. 87.
número I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.059. de 5 de
março de 1940:
Considerando que o Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica
julgou. conveniente deferir as medidas
requeridas pela interessada,

EXECUTIVO

II - alterar de 8 para 22 qullovolts
as tensões das linhas de transmissão
de: São Valentdm-Pôrto r'errerra, São
Valentim-Jacirendi,
.Jacirendr-Tam..
baú e .racirennt-eanta Cruz das PaI..
medras:
ITI - montar e modificar as instaIações de transfcrmaçâc e de manobras necessárias,
Art. 2.° .Sob pena oe caducidade
da ,presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I --'- Registrá-la ria Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias
a partir de sua publicação.

II - Apresentar à Divisão de Aguas
dentro de noventa dias (90), da. data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras,
IH - Iniciar .e concluir as obras nos
prazos que lhe forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.

Parágrafo único, O prazo da alínea
Ir poderá ser prorrogado. por íusto

motivo, 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, 6 de janeiro de 1947,
126.° da Indepenrtênoís. z, 59.0 da R6·
pública.
EURICO G, DUTRA.

Daniel de' Carvalho ..

Decreta:
Art,_Lo A Companhia Prada de Eletricidade fica autorizada a: .
I - Construir uma linha de transmissão trifásica, sob a tensão nomi..
nal de 22 quilovólts (kV) e a treqüênela de 50 ciclos por segundo, entre a
Usina hídroelétrlca de São Valentim
e a cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo, com,
aproximadamente, oito (8) quilômetros
de extensão;

DECRETO N.' 22.415 - DE 8 DE
JANEIRO DE 1947
Cría o estandarte-distintivo para o
Regimento Gomes Carneiro
O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição, decreta:

ATOS
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PODER

Art. 1.0 Fica criado. o estandartedistintivo para o- Regímento .pomes
Carneiro, ce acôrdo com o modelo que
acompanha ° pre~e:t;lte 'Decreto e as
seguintes caraotertstdcas:
a) Campo franchado de azul e vermelho.
b) Ao centro um. escudo, também
franchado, de preto e prata" com
uma aspa de vermelho, perfilada de
ouro. Movente da base. sobretudo,
uma manopla de. prata empunhando
uma espada de ouro;
c) Por timbre uma coroa de louros de ouro,' aberta, tendo no interior o barrete frigia, na' SUa cor, carregado do tope nacional. A02lto
do timbre, em arco, a palavra Regimento, e, em' faixa, à direita e à
esquerda do escudo, respectivamente,
eis dois nomes patronímícos G01ileS
Carneiro,' que perfazem ° titulo do
Regimento.
A

EXECUTIVO

d)

5

Abaixo do escudo a inscrição

Lapa, acompanhada .da data 9 de fe ..
vercíro de 1894. Lateralmente ao es-

cudo, duas grandes palmas de ouro
se estendem inclinadas' entre a inscrição Lapa e Os nomes tutelares;
e) 'I'õdas as letras constantes do
que se acha descrito, ein ouro;
j) Estandarte franjado, também,
de ouro:
g) Laço militar com o titulo: 7.0
Regimento de Infantaria.
Dimensões: -

nm.Sa

X

1m,IO

Art. 2.° O presente Decrete entrará em vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Rio de Janeiro, a de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.
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DECRETO N.o 22 .416 ~ DE 9
DE JAN,EIRO DE 1947

Aprova e manda executar

O

novo Re-

gulamento para a Diretoria de Comunicecôes "da Iâorinh.a.

o Presidente da Re-pública, usando
da atribuição que lhe confere o artiso 8-7. inciso I, da Constituição,
Resolve aprovar e mandar executar
o nevo Regulamento para a Diretoria
de Comunicações da Marinha, que a
êste acompanha, assinado pelo Almira-nte de Esquadra Sílvio de Noronha,
Ministro de Estado' dos Negócios tia
Marinha.
Rio de .Ianeíro, 9 de janeiro de
126.° da Independência e 59. 0
da República.
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EURICO G.

ExeCUTIVO

de outros correlatos da competência
do Ministério da Marinha.
Art. 3.° COr.0.pétÜ·Ú à Diretoria de
Ccmunícaçêes da Marinha elaborar as
especificações 6e todos os equipamentos eletrônicos utilizados nos serviços
navaás, bem corno organizar as instruçôes para sua conservação, funcionamente e manutenção e exercer a riscallzacào geral d-o .seu emprêgo.
Arb. 4.°

CAPiTULO !I

DUTRA.

Sylvio de Noronha.

Regu!amento para a Diretoria

de Comunicações da Marinha

a que se reiere o Decreto
n.? 22 _.4'í 6, de 9 de janeiro
de 1947.
CAPiTULO I
DOS FINS

Art. 1.0 A Diretoria de Comunicações da Marinha (D. C, M.). é o órgâc da Administração Naval, diretam-ente subordinado ao Ministro da
Marinha, incumbido da execução e da
fiscalização dos serviços de comumcações navais,

Art. 2.° A. Diretoria de Comunicações da Marinha compete a aquisição,
construção, instalação, alteraç-ão, manutenção e reparo dos equipamentos de
radtccomunicaçôes, de telegrafia, de
eletro-acústíca, de ultra-som, de -radiotelémetros, de sinalização visual e

A D. C. M. 0XE:rc':;'1·á suas

atividades tende sempre em vista 8,
orientação do Estado-Maior da Armada e manterá estreita cooperação e
coordenação com as demais Diretorias
e Serviços Na vais.. Departamento dos
Correios e 'I'elégrafos e cem as rapartições congêneres do Exército e da Aeronáutica.

DA Or:.Gi\NIZAÇÃO

P.. .rt. 5.° Pa.ra a execucâo dos seus
serviç-os a D. C. M. compreenderá:
uma Diretci'ía com um Gabinete, uma
Více-Díretcrta, uma Secretaria, um
Departamento de Rádio, um Departamento de Trá-fe-go, um Departamento
de Produção e um De-partamento de
Admhustração.
Ai-t. 6.° O Depa rtamento de Rádio
(DR) , compreenderá:
a) Divisão de
Radíoccmunicaçôes
(DR-1);
Divisão de

mÓV€-lS

b)

fixas (DR-2);
c) D i v i s -o
â

Radioeomunicaçôes

de

Eletro-acústica

(DR-:-3) ;
d) .Dívisão de Uftra-alta-Ireqüênda (DR-4);

e) Divisão de "Estudos e Jesquisas
(Dct\-5) .
Art.. 7.° O Departamento d-e Tráfego (DT)', compreend-erá:
a) Divisão de Tráfego (DT-l);
b) Divisão Postal (DT-2);
c) Divisão de Legislação (DT-3);
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d) Divisão de Sinalização Visual
(DT-4J.
.A.Tt.3.o
O Departamento de Pro-

duçáo (D.Pl'.), compreenderá:
a) Dívísâo de ocntrõre de Material
(D.Pr-l) ;
b).'

Divisão d-e Instalaçãc Tlã.Pr-Sj ;

c) Grupos de Oficinas (D.Pr-3).

Art. 9.° O Departamento de AO.lUinistração (DA), compreenderá:
a) Divisão Militar (DA-I);
b)

Divisão de Intendência (DA-2);

c) Divisão de S8,úd& (DA-3).

Art. 10. As Divisões serão subdivididas em. Seções de acõrdo cem as
exigências do serviço e na forma do
Regimento Interno.

EXECUTrlO
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i) o pessoal civil do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, de
acôrdo com a lotação que Iôr fixada;
j) do pessoal extranumerário, contratado, mensa.lista e diarista, de acõrdo com a tabela numérica que fôr fixada.
.

Art. 12. As nomeações e designacões de pessoal para servir na D. C.
M. prccessar-se-ão d-e acôrdo com as
normas constantes da, le-gislação enl
vigor.

Art. 13. Os oficiais encarregados
de Departamentos. Divisões- e Seções
técnicas serâo, de preferência, especializados em Comunicações ou Eletrônica.
CAPíTULO IV

C APiTULO IH
DO PESS(Pi\L

Art. 11 O pessoal da D. C. M .. será
o seguinte:
a) um Diretor Geral Oficial General do Corpo dê Oficiais da Armada;

um

b)
Vice-Diretor -'--:""Oficial superlor do Corpo de Oficiais da Ar~'
mada;

c) quatro Encarregados de Departamentos - Oficiais Superiores do Corpo ôe Oficiais da Armada;
á)tr.ntos Oficiais Superiores e Subalternos, da ativa ou da reserva remunerada, quantos forem: necessários
à execução do serviço' das Divisões,
seções e Grupos de Oficinas:
e) um Assistente -r-. Capitão de Corveta do Corpo de Oficiais da Armada:
1> um Ajudante de Ordens - Capitão T-enente do Corpo de Oficiais
da Armada;
g) um Se-cr-e-tário - funcionário civildoQ.P.;
h) tantos auxiliares do C P. S. A.
quantos forem necessários aos serviç-os
dos Departamentos, Divisões. Seções
e Grup-os de Oficinas;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. Os navios que forem empregados na execução dos serviços da
competência da D.C.1-L, ficarão diretamente a ela subordinados.
Art. 15. 'I'ôdas as e-stações de rádiocomunicaçôes terrestres do Ministério
da IIJI'..armha, formarão a rêde geral de
estações da D.C.M.
Parágrafo único.
A subordinação
.fnllitar e administrativa das estações,
será regulada em Aviso do Ministro
da Marlnha , por proposta do EstadoMaior da Armada.
Art. 16.
Os serviços do Departamenta de Produção, terão caráter índustrial e ficarão sujeitos ao regime
de trabalho correspondente,
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 17. O Diretor da D.e.M. subà aprovação 0.0 Ministro da
Marinha; dentro do prazo de sessenta
(60) dias a contar da data da publicação dêste Regulamento, o Regimento Interno da Diretoria.

metei-á

ATOS
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DO
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Art. 18. O pessoal que atualmente
exerce funções técnicas e administrativas no Departamento de Faróis da.
D. C. M., com exceção do pertencente à Divisão de Sinalização Visual,
inclusive as guarnições, dos faróis, dos

rádio-faróis e das estações rádiogoniométrícas, passará para a D.H.N.
Art. 19. Os navios faroleiros, as
embarcações do serviço de faróis e do
balisamento, bem como todo o material de faróis e baüsamento,: de rádia-faróis, das estações radíogonlométrícas, suas oficinas e paióis passarão
para a' D,R.N.
Art. 20. Durante o prazo fixado lia
art. 17, a fim de não ser prejudicado
o andamento norma] dos serviços, o
Diretor de Comunicações da Marmha,
exp-e-dirá as instruções necessárias à
adaptação das disposições contidas
neste Regulamento.
Art. 21. Revogam-se as dtsposiçôes
em contrário.
Rio dé Janeiro, 9 de- janeiro de 1947.
- Sylvio de Noronha, Almirante de
Ei>quadra, Ministro da M2.. r lnha.

DECRETO N.o 22.417 - DE 9 DE
JA."<'EIRO DE 1947
Aprova e manda executar o novo Re ..
çulamento para a Díretoríá de Hidrografia e Ncueçacãc da Marinha.

O Prêsiúenta da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo -87,..inciso I; da Constdtuíção,

Resolve aprovar e mandar executar
o novo regulamento para a Diretoria
de Hidrografia e Navegaçân da Marinha, que a êste acompanha, assinado pE10 Almirante de Esquadra Sílvio
de Noronha, Ministro de Estado dos
Negócios da Maa-inha ,
Rio de Janeiro, 9 d-e janeiro de 1947,
126.° da Independência
República.
EURICO G.

e

DUTRA.

Sylvio de Noronha.

59,0 da

EXECUTIVO

Regulamento para a Diretoria
de Hidrografia e Navegação a
que se refere o Decreto
N." 22-417, de 9de janeiro
de 1947.
CAPíTULO I
DOS

FINS

Art. 1.° A Dir-etoria de Hidrografia
e Navegação (D. H. N.), subordinada

diretamente ao Ministro da, Marinha,
é o órgão da Admlnietraçãc Naval
destinado à direção dos Serviços de
Hidrografia, Oceanografia. Navegação,
Mcteor ologra Náutica e Smallzaçãc
Marítima, Pluvial e Lacustre.
Art. 2.0 A Diretoria de Hidrografia

e Navegação compete, privativamente,
a execução da Cartograãia Náutica
Brasileira, cabendo-lhe, .Igualmente, a
instalação, manutenção e reparo dos
raróts.. balizamento 'e auxílio-rádio à
navegação, bem como a dívulgaçâo de
tõdas as informações que possam ínteressar à segurança da navegação.
Art. 3.° Ã Diretoria de Hldrogradía
e Navegação compete a representação
do Govêrno do Bras-il junto ao Bureau
Hidrográfico Internacional e às repartições congêneres estrangeiras, e a, re~
presentação da Marinha junto aos diversos Serviços Geográficos Nacionais.
ArL 4;° A D. H. N. exercerá as
suas atividades tendo sempre em vista
a orienta cão do Estado Maior da Armuda e manterá estreita cooperação
Coam as demais Dlretorras. Serviços
Navais e CGm Os Serviços Civis corre13. tos.
CAPíTULO Ir
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5.° Para a execução doa sera seu Cargo a D. H. N. terá.
uma Diretoria cem um Gabinete, uma.
Vice-Diretoria, um De:}J3.-1'.t3.1U'8'nto de
Hidrografia, um Departa-mento de Navegação, um Departamento de Sinali-,
aaçâo Náutica e .um Departamento de
Administração.
ViÇ03

ATOS

DO

PODER

Parágrafo único. Os ~€:J?a~.rtamentos
serão subdivididos em Dívísões ,
Art. 6.° O Depal'tamento de Hidrografia (DH) , compreenderá:
a)
Divisão
de
Levantamentos

mn-» ;
b)

Divisão de Construçâc de Oartae

(oH-2J;
c) Divisão de Segurança da Navegação (DII-3); e
d) Divisão de Oceanograala e MeteoJ:ologia Náutica (DH-4).
Art. 7.° O Departamento de Nave(DN) , compreenderá:
Divisão de Náutica (DN-l);
b) Divisão de Insdrumentcs Náuticos (DN-2).
Art. 8.° O Departamento de Sinalização Náutica (D. S.N.) compreenderá:
a) Divisão de Faróis '(D. S. N.-1);
b) Divisão de Auxílios-Rádio (D. S.

gação
a)

N.-2) ;

c) Divisão de Balizamento (D.

s.

N.-3J.

Art. 9.° O Departamento de Administc'ação (DA), compreenderá:
a) Divisão de Pessoal (DA-I);
b) Divisão de Manutenção (DA-2):
c) Divisão de Intendência (DA-3)
Art. 10. O Diretor será auxiliado
por um Conselho 'I'écmco, constituído
pelo Vice-Diretor. como Presidente, e
pelos Iâncarrcgados dos Departamentos
e das Divisões de Levantamentos, S2~
gurança c1.J. Navegação, Náutica e de
Auxilies-Rádio, corno membros, o qual
estudará os assuntos técnicos que a
812 furem submetidos,
Art. 11. As Divisões se-rão subdivicúdas em SC-ç623 de acôrdo com as
necessidades do Serviço, D3. forma do
Regimento Interno.

DO ·PESSO/,L

.Art. 12. O pessoal da D. i-r. N.,

se-á o segumte:

a) um Diretor, Offcía.l-Gencra.l, da
ativa, do Corpo de Oficiais da Armada;

EXECUTIVO
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t» um Vice-Diretor, Oficial supertor, da ativa, do Corpo de Oficiais
da Armada; .
c) quatro (4) Encarregados de De...
partamentos, oficiais superiores, da
ativa, do Corpo de Oficiais da Armada;
d)

tantos oficiais superiores ou su-

balternos, quantos forem necessários
aos serviços das Divisões e Seções;

e) um Assistente ..-'- Capbtão doe Corveta do COY,PO de Oficiais da Armada;
j) um Ajudante de Ordens - Capitão 'I'enente do Cor-po de Ofi-ciais da
Armada:
g) tantos auxiliares do C. P. S. A.
quantos -fcrem necessártcs aos serviços
CIDG Departamentos, Dlvisôes ~ Seções;
]L)
o pessoal civil do Quadro Permanente do Ministério da Marinha,
d-e acôrdo cem a lotação que fôr flxa,d'3,;
'i) o pessoal exbranumerárlo.vcontratado, mensalista e dia.nsta. de acôrdo
com a tabela numérica que ror fíxada..
Art. 13. As nomeações e designações
de pessoal para ser-vir na D. H. N.,
prcccssar-se-áo de acôrdo com as
normas constantes da legislação em

VigOT .

Art . 14. Os oüiciais designados para
Encarr-egados de Departamentos, Divisões e Seções, deverão, de preferência,
58r especializados em Hidrografia e
Navegnçâo e para a Divisão de Auxílias-Rádio, em Eletrônica.
CAPíTULO IV
DISPOS:::ÇÕES GERAIS

Art , 15. Os na vias morosrãneos e
faroleiros ficarão diretamente subordurados à D. H. N.
Art. lS. Nas cartas, publicações e
Instrumentos oriundos da D. H. N.,
deverá Iigtzrar como 5in,1.1 de autenticação o sinete correspondente ao ser.,
viço, ora em uso.
Art., 17. A fiscalização do tráfego
rádio relativo à emissão dos Avisos aos
1,T2'VTga.Ilt2s, bem COlDO de todos os
auxílios-rádio à Navegac.ãc, é da competêncla da D. H. N.

ATOS
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OA·piTULO V
DáS DISPOSIÇÕES T:8.ANSITÓRIAS

Art. 18. O Diretor da D. H. N.
submeterá à aprovação do Ministre da
Marinha, dentro do prazo de sessenta.
(60) dias. a contar da da.ta da publicacâo dêete Regulamento, o Regímento 'rntemo da Diretoria.
Art. 19. DUJ:ant2 o P2'a-ZO fixado no

art. 13, a fim de nã-o ser prejudicado
o .andamento normal dos serviços o
DL-etc: de Hidrografia e Navegação,
expedirá as' instruções necessárias à
adeptacâo - das

dlsposiçôes

contidas

neste Regulamento.
Art. 20. Revogam-se as clis'pOSlr;.ces
em -contrário .
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1947.
~ SVlvio à·e Noronha, Alnurante de
Esquadra - Ministro da Maa-ínha .
DEORETO N.o 22,418 DE" D DE
JANEIRO DE 1947

Dá noV{2 í'ed(u;ão aos urtiçoe 1°, 1.2,
13, 50, 51, 54, 55, 55, 60,61 e 6ô do
Regulamento pura o Colégio i'lIiUter,

o Presidente da República, lliJ,tJdo
da atrfbuíçãc que lhe confere o ::;1'tágo

87,

inciso I,

da

Constituicâo,

oecreta:
Art , 1.0 O Colégio Militar c um
instituto destinado a ministrar G cnsino secundárto, de' acôrdo com os
ciclos e programas do Mímscérlo da
Educação e Saúde, aos órfãos dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutlca..
§ 1.° 'I'erâo ainda ingresso uo C-::'..êégio Militar 0S filhos de mititarcs
.da ativa, da reserva remunerada ou
e-eíormados do Exérclto. da Maz tuha
e (13., Aeronáutica, nas condíçôcs (;:'>.tabelecídas neste Regulamento
.§ 2.° Poderão, também, ser admtitrdcs filhos de cívisv desde Q:j'3,.) núonero de ';2.'6a5 não tenha ondo preeníchído com 'os candidatos mJIICUJn2.Idos no § 1.0 dêste artigo,
Art, 12. O a,no c.':-eola:r ;;0:n",çara
no dia 1 de ma-rc'O e tei'mina""á a 30

de

n6v~rnbro.

EXECUTIVO
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Art. 13. O ano let·ivo s~l'á 'JiVlàido
€];J dois p-el'íonos: o primeiro da 1 d-e
!l1aYço a 30 de junho; o segl1:1cw, de
1 eLe a,gôsto a 30 de novem::;'l'O
.~ 1.0 As provas
-escl'itas P:ll'l;~s.is
serãD reali~adas nas segl.Lndasq~ün
zenas de junho e de l1Dv1em'Q;'0;

§ 2.0 São períodos de férias' escolares o mês ele julho e o período óe 15
de dezembro a Iô de fevereiro:
§ 3.° No período compreenndo eutre 1 de fevereiro e 1 de marco seráo
realizados os exames de admissao e
de 2.a época ;
~ 4.° O mês de janeiro é reservado
às :ré2'Ü'.S dos professôres ,
Os gratuitos 521'2.0:
Ar t.
ôü.

'órfãos de militares «ra auva,
r-eserva remunerada e de teíorma-

a)

Q::L

dos)

do Exército, Marinha e Aerc-

náutica:

não Ól'f8.DS:
filhos de málitarea do Exérctto, Marinha e Aeronáutica, incapacitados em virtude de op;;,·8,çór..c) doe
b)

1 -

guena.

. .

2 _

'

filhos de ofícíaís da ativa. da
reserva remunerada e refcrmaãos do

Exército.
desde

que

Marinha

e

Aerouáutíca,

êstes militares tenham

mais de três filhos menores, n;.o
percebam mensalmente dos .c:}:fr~s

públicos quantia superior a d01S mil

e seiscentos cruzeiros e não tenham
oUt·1'CG proventos.
3 -

}ilhos de ofíoiaís da ativa, ela

reserva remunerada e reícrmadcs do
Exército. da Malinha e da Acrouátutica, enquanto êstes militares tiverem !YJRis de cinco filhos men-ires.
4 - ülhos de pr açasvda atlva com

mais de d2Z anos de serviço, 0'1 com
presumida permanência na a..rvida-

de, da reserva remunerada e .eformadas, do Exército, -da Marmua L da
Aeronáutica, desde que tenham maís
de três filhos menores, não jiercc-.
bem mensalmente dos cofres núblícos cuantra suoe.nor a dois mi! e
seíseentos
cruzeiros 2 n3.8 tenham
outros proventos,
5 _ filhos de praças da atava com
mais de d'2Z S.llCS de serviço 011 com
to-es-..r mida permanêneâa na a.uvidade, da reserva. remunerada 'C retermartas. do Exército, da rvra3.'in!lil e
da Aeronáutica, enquanto êstes rcnt-

tares tiverem mais de cinco filhos

menores

Parágrafo único. A concessão re'ferida nas alíneas 2, 3, 4 e ~ deste
artigo só beneficiará um fiE10.
Art.. 51, S'2Y:lO
contribuintes

os
alur:os cue não estíverem ílO!ll(}:'cenâ~dos nô artigo anterior.
§ 1.0 Os filhos dos oficiais d3 ativa, da r2se~'Va remunerada e refor~
Ul?dos, elES P1'8,çs.<s da· ativa '~om mais
d.:; o.ez anos de $211f.iÇO ou (:Ol'!l l;~'e
sumida permanência na atí\'id~l.d,o. d8.re-serva 1'f:ffiUne1'9.da e- re,fo:macl8~ do
Exército. o:J. Mm'inha e da Acror..jutica, dosDDe-entss e fundon5,;;:iús tio

ATOS
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PODER
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Oolé["lo gozarão do abatimento dr 30
a 50"'%' na contribuição anual, desde

'1.°

que não .estejam comprcend.das .11[;{:;

3;°

alíneas 2, 3, 4 e 5 do artdgo antar.cr.
§ 2.0 • • • • • . • . • • • . • . . . • • . • . . •
§ 3.0
...........•••....
iirt. 54. . L········· .. '.
S 1.0
.
§

2. 0

••••••••••••••••••••

§ 3.0 Para CiS órfãos .de müítares
" filhos de militares
do
Exercito,
Marmna e Aeronáutica íncapaeitanos,
em virtude de operação de guerra,

2otuzJrnent.e matriculados em EstabelecimE:ntos de jãnsano Secundário, eubor-dil1:'l,dos ao Ministério da r::GUC3.cão e Saúde, é permitida a. tr anstc-

rência em qualquer série.
Art. 55

'

.

brasileiro nato e ~l' mais
de dEZ anos e seis meses e menor de
15 anos de ida-de, re-ferida :10 dia 1
a) S81'

de janeiro do ano da' matricuia ,
b)
c)

.
...........•........•.......

parágrafo

único. Ficam

dos das exigências
do presente aa-tdgo,
EtR:'8S e filhos de
citados em virtude
guerra do Exército.

CiSp2!1Sa-

das letras a e c
os órfãos de tmmilitares íncapadoe OPSl'S,'ÇÕ33, de
da Martnha e da

Aeronáutica, para os quais o limite
máximo será de 16 'J,.llCS de idade,
'reí errdo ao dia. 1 de março do <:'.]10

da. mnta'icula.
Art. f>6.
. •• , .....•.
a) ser brasileiro nato e ter no mí.nimo 14,au~'3 e 6 meses e no máxnnc
'13 anos retertdos ao dia 1 de marco
do ;3.110 da matr ículn .
b)
c)

d)

Art. 60. A Junta l\IIédiça. precederá 3JO exame de saúde e dará o seu
parecer com a declarncâo "~Ji:;Y' ou
"Inapto" devendo todos os -ca,u:iida-,.
tos S8r submetidos a roentgeurcgrafia (Processo Dr . Manuel de Ab.eu) .
Art. 61. A se.leçâo visa eliminar o
candidato cem - defeito físico. doen'92_, areccâo cu aindrome ':};1':: ímposalbilíte 2.- freqüência aos exercício de
educação física, instrução rnillta.r e
demais trabalhos cscotcecs.
Art. 6S. Plndo
exame' de admissão 2,:0 Curso Ginasial ou Cáeniífico
a Direção do Ensino organizará a
classifícacão dos candidatos <1mWJ8..dos por ordem de merecimento ín.telectual, obedecendo para a matrí-

°

cula a seguinte pí-cferêncía:

gratuitos órrãos:

rrratuitos não órfãos'
c-ontri:bilintes de que' '.rata o
1.0 do artigo 51;

2.0
§

4.° -

5.0 -

contribuintes integratscontribuintes de que trata o

3.° do artigo si.

Art. 2.° O presente Decrete entra1':1 em vigor na data de sua uublícação, "·,vc,ga'ndo-se as disposições em
CQUír3.1'io.
Rio de

.Janeiro, 9 de

janeiro dB

19:;5, 125.° da Independência c
H,epública.
EUl'.ICO G.

b;)'J

da

DUTF:A.

Canrobert P.

da Cccre .

DECR.ETO N.«: 22.419 - DE 9 DE
JANEIRO DZ 1947
Declara de utilidade pü-blica c castoriza a desaprópriação de um te1TCJW

e benieitoriae em Rezende, Estado

do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, tendo
em vista o § 16 do artigo 14.1 da C011Státuição Pederal e usando das 'atribuições que lhe confere o ítem I do artlgo 87 da mesma Constituição, decreta:
AJ:t. 1.0 E' declarada de utilidade oública, de acôrdo com C·S artigos 2:° e
6. 0, combinados com as letras a e b
do artigo 5.°, de Decreto-lei número
3.365, de 21 di: junho de lM1, a dese-

prcprtaçâo de um terreno, com as benfeitorias néle existentes.. conhecido sob
avdesignação de "Sítio ctc vcesártc",
parte da "Fazenda Macuco". com a
área aproximada da 222.501m2, situado
no 2. ° Distrito do Município ele E8zcnde, Estado do Rio de .Ianeirn, de
proprie-dade atribuída aos herdeiros de
José Pereira Nunes.
-Art.. 2.° A despesa decorrente (la
desapropriação será custeada pelos 1'8cursos abríbuídos à Oomtssâo Oonstrutora da Escola Militar de Rezende.
Art. 3. ° Fica o Mínistérf o daiOuerra autorizado a uromcver a referida
desapropriação, Que terá caráter
gente para. 03 efeitos do artigo 15 do
Decreto-lei n.? 3.385, de 21 de junho
de 1941.

",1'-

Art. 4.° O presente Decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes em contrá-,
rio.
Rio de Janeiro. 9 de janeiro de
19-4,7, 126.'° da Indeoendência e 59. J da
República.
EURICO G.

DUTR.'\..

Conrobert P. do, Costa.
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EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.420 - DE 9 DE
JANEIRO DE 1947

DECRiETO N.o 22.422, DE 10 DE
JANErrRO DE 1947

Transforma função de ertramnnerãric
mensalista no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Autoriza o cidadão brasileiro A urino
Alves do Socorro a comprar pedras
preciosas.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I,da Constituição, de-

creta:
Art. 1. o Fica transformada, na de

arquiteto, reíerêneia XXIX,a função
de desenhista, de igual referência, da
Tabela Numérica Suplementar de Ex-

tranumerário-mensalista do Instituto
Nacional de Tecnologia, do Mímsterro
do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único. A função de que
trata o artigo anterior continuará
ocupada por Paulo Guaraná Guia.
Art. 2.° f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de

Janeiro, 9 de

O, Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo, 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.c 466,
de 4 de, junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autor-izado o cidadão brasileiro Aunno Alves do Socorro, residente em Andarai, no Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de Junho de 1938, constituindo titulo desta autorízacão uma
via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
1947; 126.° da Independência e 59.0.
da República ..
EURICO

janeiro de

G.

DUTRA.

Correia e Castro.

1!?47, 126.° da Independência e 59.° da

República.
EURICO G • DU'fRA.

Morvan Figueiredo.

DEC'ThETO N." 22.422 -

DE 10 DE

JANEIHO DE 1947
Autorizo: o cidadão 'brasileiro Domingos Fernandes de Sousa a comprar
pedras preciosas.

DECRETO N. ° 22.421 - DE 9 DE
JANEIRO DE 1917
Revoga dispositivo do Decreto número
20.5ü2-A, ele 24 de iomeiro de 1946

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo-qua lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstdtuição, decreta:
Art. 1. ° Fica revogado o § 2.° do
art. 3. ° do Decreto n. ° 2D.502-A, de
24 de janeiro de 19·16.
Art. 2.° A admissão-na Série F'uncional de Auxüiar de Atuário, do SerViço Atuarial, do Ministério cio Trabalho, Indústria e Comércio, será feita mediante prova de habilítaçáo, determinada pelo Departamento Adrmnista'atívo do Serviço Público.
Art. 3.° :8ste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de
11}';:7, 126. ° da Independência e 59. ° da
República.
EURICO

G . . DUTRA.

Morvan Figueiredo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número r, da Constituição, e
tendo 'em vista o Decreto-lei número -1JG'6, de 4 de Junho de 193'8, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadáo brasileiro Domingos Fernandes
de Sousa, residente em Pôrto Nacional, Estado de Goiás, a comprar pc"dras preciosas nos termos do Decreto-lei li. ° 4,·36, de 4 de Junho de 1'9'38,
constituindo titulo desta autorização
urna via autêntica do presente De-

creto.

.

Rio ele Janeiro. 10 de Janeiro de
1017, 126. o da Independência e 59. °
da. República.
Eunrco

C.

DUTRA.

Corrêa e Castro.

DEORiETO N.? 22.424 -

DE 10

DE JANEIRO DE 1947.
Renova o Decreto h.o 14.718, de 9 de
fevereiro de 1944
O Pr-esidente da República, usando
da a.trtbuiçâo que lhe confere o ar-
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tigo 87. n.s I, da C~msjJitulção, e tendo
em vista o que dispôs o Decreto-lei
n,v 1. 985, -de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado Com o
Decreto-lei n.? 9:605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
ATt. 1.° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos termos da letra b, do art. 1.0, do Decretolei n.e 9.~05, de 19.d,e agôsto de}946, 31
aUJtorizaçao conícrída ao cldada~. brasileiro Douriva1 Marcondes Godói pelo Decreto número quatorze mil setecentos e dezoito (14.7'18), de nove (9)
de fevereiro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944) para pesquisar
talco; ca'11lim.e associados no munícipio de Resende, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2,° O titulo da autcrizaçâo tde
pesquisa, que será 'uma via autêntica dêste -Decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e sessenta-cruzeiros (Cr$
1..460,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Ai't. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
1947 125.° da Independência e 58.° da
RepÚblica.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22,425 -

DE 10 DE

J ANElRO DE 1947

Renova o Decreto n> 16.440, de 2,3
de agôsto de 1944.

Não foí publicado ainda no Diário
Oficial por Iabta de pagamento.

DEORE':DO N.' 22.426 - DE 10
DE JANElRO DE 1947
Concede à Indústrias Reunidas AZFA
tsaa autorização para funcionar COM
mo emvrésa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atri-buição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
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n.c 938. de 8 de dezembro de 19-33, deereta:
"
Artigo único E' concedida à Ind1}strías Reunidas AZFA Limdtada, SOCIedade por quotas de resp,?nsa;bilid.ad·~
limitada, constdtuida pelo instrumento
particular de doze (12) "de Junho ~e
mil novecentos e quarenta e .SeIS
(1946), arquivado. sob número qumze
-mü jfuzentos e quatorze (15.:2'14) el!!
sessao de treze (13) de junh-o de ::n11
novecentos e quarenta e seis (946),
da Junta Oomercial do Estado da Ba
n;a, com sete na cidade do Salvador
désse mesmo Estado, autorização para Iuneionar ~ Como emprêsa de mineraçao, de acordo com o que dispõe o
Decreto-lei n.c 938, de 8 de dez-embro
de 1938, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente 2:5
leis e regulamentos em vigor on que
vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
M

EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 22.427 -

DE 10 DE

JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
de Moura Rodrigues a lavrar feldspaM
to, quartzo, columbita, beríto, turmalina e associados no município àe
São João do Muqui, Estado do Espírito Santo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo &7, 'n.v I, 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 Álvaro de Moura Rodrigues
a lavrar feldspato, quartzo, cclumbita,
beríto, turmalina e associados em terrenos situados no lugar denominado
São Domingos, distrito e município de
São João do Muqui, Estado do Espírito Santo, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha) definida por um
polígono que tem um vértice à distância de cento e oitenta e dois metros (182 rm , no rumo magnético setenta e dois graus nordeste (72° NE),
da confluência dos córregos 'Traíra e
São Domingos, e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e
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trinta e sete metros (737 m) , setenta
e três graus e quinze minutos nordeste (73° 15' NE); duzentos e quatorze
metros (214 mj , dezoito graus quarenta e cinco minutos nordeste (13° 45'
NE); quatrocentos e quarenta e dois
metros (442 mj , setenta graus e trinta
e cinco minutos noroeste (70° 35' NVJ');
quinhentos e cinqüenta e sete metros
(557 m) , quarenta e três graus S1)doeste (43° S"V); .cento e cinqüenta e
oito metros (158 m) , nove .graus sud-este (9° SE). Esb autorização
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art.28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, ;}4 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressament.e mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concesslcnár!o da autortaacâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na ronna da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao. Esta do e ao Município, e1'11 cumprimenta, do dísuosto no art. 68 do Código de Mina-s.
Art. 3.° S8 o concessionário (la aU~
toi-ízacâo não cumprir qualquer das
obrigações que Ele incumbem, a autorizacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artdgcs
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
suo-soro para. os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 d-o Código de
Minas ,
é

EXECUTIVO

DEGR·ETO N.o 22.428 DE
JANEIRO DE 1947

(C1',) i:DO,aO) •

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
1%7, 126.° da- Independência € 59.0 da
República.
EURIeO G. DUTR.A.

Daniel de Carvalho.

DE

Concede à Companhia ~: _ .ientc Portlanâ Sr10 Paulo autorização
para
funcionar corno emarésa -de mine-

raçâo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o arblêo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista .: . c.ue dispõe o Decreto-lei n.v 933, d: 8 de dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia Cimento Portland São Paulo,
sociedade anônima constituída
pela
ata de assembléia geral realizada em
onze (11) d-e junho de mil novecentCB e quarenta e seis (194.6), e arquivada sob número vinte e oito-mil oitocantes e noventa e cinco (28.895),
em sessão de doze (2) de julho de
mil novecentos e CiU8.1"2nta e seis ....

(19~ô), da Junta Óomerclal do Estado de S2.0 Paulo, com sede na capital
dêsse ESt'3.0.ü, 2,UtOl'i2,~tÇ8.:) para runclonar co1110 emprêea ele mineração, de .

aoôrdo cem o que dispõe o Decretolei 11.° 933, de 8 de dezembro ·de 1938,
ficando a, mesma sc.aiedàde obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentcs em vigor ou que vierem .a
vigorar sõbre -o objeto da referida a1.1tcrização.
R.ioclc .Janeiro, 10 de janeiro de
18'11; 126.0 da. Indeoendêncàa e 59.0
da República.
EURICO

Art. 5.° O conccsslonárlo da autorízacão será ftscalízado Dolo 'Deuaa-tamérito Na.. clonal da Prcducâc J:lt.inel'al
e gozará dos favores díscrhnmadcs no
art. 71 do lE8S1D.O Código.
Art. 6,° A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão dê
Fomento da- Produção Mineral do Ministério da Ag.nculbura após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros

la

G.

Daniel de

DUTR1\..

Carvalho.

DE10RE-'l'ü N.o 22.429 - r::-<E 11 DE
JA(L,\lE]R,Q DE 1847
Aprova

o Rcçnüamentc âo Ssuutc
Iâcdor da AemnCÍ,utica

O Preskientc da República, usando
da atríbuicâo cue lhe confere o artigo 87, item I; da Constituição, de:"
ereta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Estado Maior da Aeroná.utíca quo, com êste baixa, assinado pelo
l\5inístro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica, para execução dos. Decretos-leis ns . 9.838 'e 9.839 de 16 di'>
setembro de 1946 na parte relativa D.
Estado Maíor.
Art. 2,° O aludido Regulamento
eutrará em vigor na data de sua publícaçâo .
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Art . 3,° R-evügam-se as disposições
contr:irio.
..
.
Rio de .janeiro, em 1~ d~ janeiro de
1047, 125.° da Indc;pend:encra e 59.0 da

elU

República.
EURICO G. DUTRA.

Armando Trompowsky.

Regulamento do Estado Maior
da Aeronáutica
CAPíTULO

I

!~ISSÃO E SURORDINAÇXO

1. O Estado Maior é no Ministário da Aeronáutica o órgão de con.crpç,:1ü da .g~l21T8. e da preparacâo logística e tática da F. A. B. para coeracões Isoladas e em cooperação com
as "demais fôrças armadas ela Nação.
Farí..grafo único. Compete ao Estado Maior da Aeronáutica:
a) coordenar e orientar a ação dos
Comandos territoriais, das diretorias e
ehenas de serviços em assuntos telaCiOIHJ..0.CS com a F. A. B
b) coligir os dados necessários ao
esta1Jelr:cimento dos planos de -ope-açôes estudando e decidindo 8.13 questões .rejativas a esses plane-s de CUj9.
ele boracáo final é encarregado:

c) estudar a defesa anti-aérea territcrial e dcecsa do litoral em coooeração com 08 demais Estados-Maiores
e .cem os órgãos encarregados da defesa passíva.;
d) estudar a organizaçâc da F. A.
B. e prO)JO:~: as modificações julgadas
convenientes:
e) orrentar todos os ramos do fllsino, instrução e adextramento dos
quadros e da tropa, em serviço ativo
e de suas reservas, tendo em 'vista:
1) a fiel observância dos princípíos
sôbre os ouals se b3.seia a instrução
dos qU2..1dl·OS e da ta-opa, assim como o
estabelecimento de .novos prmcípics
orientando a acão dos comandos.
2) orgEmizar'D:lano'61'as aéreas e colaborar na organização de manobras
combmedas com as demais Fôrças
Armadas.
j)elabOi'ar e atualizar 8.5 ínstruções, os 'regulamentos .e outros 0.'0cumantos correlatos necessários à,1".
A B., e cplnar mediante exame Iínal
naqueles que fôrem organizados nas
dn-etcrlas, tudo visando garantir uma

completa unidade de doutrina e perfeita disciplina intelectual;
gj estabelecer as características de
emprêgo docnaterlal aéreo, terrestre;
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bélico e de comunicações, ou-lentar o
estudo, fabricação e as experiências
respectivas pelos crgâos competentes,
Indicar a quantidade e procedênoja
de aquisição; estabelecer as dctacôes
de material em geral ;
~
h) estudar e preparar a mobilizaçâo d-o pessoal, do material e da i1.1-

ôúste-ía:

i) estudar os nroblemas relativos eo
estabelecimento "da política aérea;
j) fornecer aos órgãos de direção
pclitica da guerra e ao E. M. G. Ms.
as ínforrnaçôes por êles solicitadas e
preparar os documentes decorrentes
da-s decisões encaminhadas por acuelcs órgãos relativas à esãera de acão
da Aeronáutica ;
~
Z) fiscalizar a execução das ordens,
das ínstr.uções, dos manuais e reaulamentes, inspecionando as unidades e
serviços da F. A. E., propondo as modificações convenientes; ~
m) fazer publicar normas, manuais,
regulamentes e demais documentos
necessários à F. A. B ..
n) manter uma Biblioteca relativa
a assuntos gerais e técnicos de interõsse da Aeronáutica,
2. O E. M. Aer. é o órgão incumbido de auxiliar o Ministro da Aeronáutica no exercício de suas Iuncôcs de' Comando, preparando as suas
decisões e elaborando as ordens e' instruções resultante-s dessas decisões.

CAPiTULO 11
ORGANIZilÇÁO E DISTRIBUIÇÕES

3. O E, M. AéL para realizar os
seus objetivo.') terá a seguinte organização:
Chefia
Inspetoria
Gabinete
2 Sub-Chefias
4 Seções
Chefic~

4. O Chefe do E. M. Aél'., executi-

vo -das decisões do Ministro da Aeronáutica em relação à F. A. E., é responeável perante o mesmo pela eficiência dos serviços e do pessoal do
Estado Maíor.
5. Ao Chefe do E. M. cabe inteira
responsabihdade- de tõdas as decisões,

pareceres, planos e propostas emanadas do E. M. Aér.

6. Ao Chefe do Estado M3,lO'.' da
Aeronáutica compete:
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a) submeter à aprovação do Ministro os planos e programas elaborados
pelo Estado Maior;
b)

expedir, de acôrdo com as dlre-

trizes do Ministro, as ordens e as ínstrucôes necessárias à boa execução
dos" planos e programas aprovados;
c) inspecionar pessoalmente ou Iazer inspecionar unidades, escolas, estabelecimentos e os serviços na F. A. B.;
d) dirigir ou supervisionar as manobras e exercícios da F. A. B. 01-

ganízados pelo E. M.Aér.;

e) manter o Ministro informado sôbre as condições e as necessidades da

F. A. B.;

j) apresentar anualmente sugestões
sôbre a fixação de efetivos para a .F.

A. B.;

{/) manter ligações estreitas com os
demais EE. MM.;

h) informar-se da situação do Pais
no que possa interessara segurança
nacional:
i) propôr a organização da F. A.
B. e o estacionamento das unidades
aéreas pelo território nacional;
j) propõr ao Ministro a distribuição
de material aéreo pelas unidades aéreas;
I) zelar para que seja mantida na
F. A; B. a necessária unidade de
doutrina;
m) orientar as Diretorias, por melo
de. diretrizes e instruções, tendo em
vista executar as decisões ministeriais
em tudo que se refere à' organização,
mobilização, .ínstruçâo e aparelhamento técnico da Aeronáutica;
n) opinar tendo em vista a unidade
de doutrina, sôbre todos os regulamentos, manuais e instruções elaborados nas Díretorlas ;
o) estabelecer anualmente diretrizes para- o adextramentc da F. A. B.;
p) promover a reunião do Conselho
de Estado Maior, pelo menos uma vez
por mês, tendo em vista discutir em
conjunto a situação da F. A. B. e estabelecer as diretrizes a serem seguidas;
q) orientar e fiscalizar os cursos da
Escola de Comando e Estado Maior
da Aeronáutica;
"
r) baixar normas, ordens e ínstruÇÕé\$
que orientem o Comando de
Transportes Aéreos;
s) orientar e coordenar os trabalhos
do Inspetor, dos Sub-Chefes e das Seções do E. M.;
t) propõr os Oficiais julgados em
condições de exercer as funções de,
adidos aeronáuticos;
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u) propôr a designação dos Ofícíala
e do pessoal subalterno ou civil necessário ao serviço do E. M. Aér.;
v) distribuir os Oficiais pelos díferentes órgãos do Estado Maior;
x) corresponder-se diretamente com
as autoridades civis e militares sôbre
todos os assuntos que interessem ao
E. M.exceto quando rôr da ética a
intervenção do Ministro.
z) apresentar ao Ministro, até !.C'
de fevereiro, um relatório ,sucinto,
compreendendo a estatística das atividades da F. A. B. no ano anterior
e uma crítica contendo sugestões, visando sanar as deficiências encontradas.
Parágrafo liUCO. O Chefe do E.
M. Aér. poderá atribuir aos Sub-Cheres, autoridade bastante para resolver
assuntos de serviço corrente desde que
não envolvam questões de doutrina
ainda não firmada, nem se dirijam
a autoridade superior a si mesmos.

Inspetoria
7. A Inspetoria é o órgão no E. M.
encarregado de inspecionar pertôdica-

mente os corpos de tropa. as escolas,

os estabelecimentos, os serviços e as
unidades da F. A. B., tendo em vis-

ta

difundir e aconselhar métodos de
trabalho, verificar a fiel execução dos
regulamentos, instruções e ordens em
vigor e propor .as modificações que forem julgadas convenientes.
8 A Inspetoria, baseada nos relatorios de inspeção e nos dados compilados. sugere as modificações julgadas
necessárias na organização e funcionamento em geral da. F. A. B.
9.A Inspetoria. compreende:
-Chefia
-Sub-Che-fia
_La Divisão - "Pessoal de Treinamenta" - I~l
- 2.'" Divisão - "Ccntrôle e Estatística" -r- '1-2
_3. 3 Divisão - "Material e Serviços" - 1-3
10. Ao Inspetor Geral compete:
a) planejar e dirigir as atividades da
Inspetoria:
b) sugerir as modificações nos regulamentos, instruções, ordens e normas de serviço que a análise dos rela tóríos e as inspeções indicarem como
indispensáveis;
c) formular padrões, normas e planos de inspeção;
d) realizar inspeções periódicas e especiais quando julgar necessário;
e) indicar ao Chefe do E. M. os
oficiais e Juncionárlos que julgar ne-
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cessário acompanhá-lo nas inspeções,
pertencentes ou não ao E. M.:
f) promover e orientaras ínvestdgações julgadas neo~s~~ri3:s, tendo .e~
víata uma melhor efícíêncía nas atívídades da F. A. B.;
g) auscultar as repercussões das ordens emanadas das autoridades competentes. sugerindo os esclarecimentos
necessários, a sua boa compreensão e
as' medidas que visem melhorar a eficiência, a justiça e a disciplina na F.
A. B.;

h) sugerir- modificações d-e comandos e substituição ou permuta de Oficiais e pessoal em geral, bem como
providências coercitivas, tendo em vista uma melhor eficiência das diferentes atividades da F. A. B., justificando as medidas que propuser.
11. Ao Sub-Inspetor compete:
- coadjuvar o Inspetor Geral no
exercício de suas funções despachando
com êleos assuntos qU0 dependam de
sua solução e resolvendo os que lhe
forem .delegados;
- orientar os Chefes de Divisões sôbre os respectivos trabalhos, coordenar e fiscalizar sua execução;
- apresentar ao Inspetor Geral na
data que lhe fôr fixada os dados relativos aos trabalhos e estudos realizados pelas Dívisôes:
- substituir o Inspetor Geral em
seus impedimentos.
12. A 1.[1, Divisão - "Pessoal e 'I'reinamento" compete:
- assistir o Inspetor na elaboração
das normas e planos para as inspeções
relativas a pessoal, instrução e adextramento;
~ realizar, por ordem do Inspetor,
as inspeções que forem julgadas neces-sárias;
- analisar os relatórios de inspeção,
destacando as recomendações rela...
tivas .a pessoal, instrução e' adextramentot
- manter ligação permanente com
as U' e 3.<1. Secões do E.M. tendo em
vista informá-las sôbre a situação da
F.A.B. nos assuntos que lhes dizem
respeito;
- acompanhar o Inspetor nas inspeções relacionadas com assuntos da
sua Divisão, quando assim' fôr julgado conveniente.
13. A 2.:1 Divisão - "Ccntrôle e
Estatística", compete:
- interpretar em gráficos expressivos as atividades da F .A.B.;
- reunir os relatórios de inspeção
ou. outros compilando os dados indicativos das condições da F.A.B., tendo
em vista fazer previsões;

Cole!:;ão das Leis -
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- manter um serviço de estatística
relacionado com as atividades da F.
A.E., de modo à poder organizar os
gráficos indícatívos da situação geral,
os quais serao utdliaados para estudos
do E.M. e 'pelo Chefe do E.M. em
suas decisões;
- propor as modífícacõas no serviço de estatística tendo em vista um
melhor rendimento:
- preparar e publicar semestralmente em caráter reservado um boletim contendo inrormacões relativas
às atividades da F.A.E: e eficiência
de seus serviços, baseado nos dados
coll~~d?s nos relatórios e inspeções e
períodícamente, separatas ou súmulas informativas de caráter geral;
- cooperar estreitamente com as
diversas seções e órgãos do E.M.;
franqueando-lhes a consulta de seus
documentos, estabelecendo assim ligaçãc cíntíma e direta.
14. A 3.n. Divisão - "Material e
Serviços" - compete:
- assistir o Inspetor na elaboração de normas e planos para as inspeções relativas a material e serviços;
- realizar por ordem do Inspetor
as inspeções que forem julgadas necessárias'
~ anàlisar os relatórios de inspeção, destacando as 'recomendações relativas a material e servícos;
- manter ligação permanente com
a 4.a seção do E. 1\1[. tendo em vista
informá-la sôbre:a situação da F.A.B.
nos assuntos que lhes dizem respeito;
- acompanhar o Inspetor nas inspeções relacionadas com assuntos da
sua Divisão e quando assim fôr julgado conveniente.
Gabinete
15. São atribuições do Gabinete:

-

auxiliar o Chefe na administra..
interna do E.M.;
- receber e expedir a correspondência" do E.M.;
- elaborar a correspondência que
não competir .às seções;
- organizar e publicar os boletins
do E.M.;
---.,. superintender os órgãos auxiliares;
. .:. . . . controlar os documentos sigilosos a cargo do E.M.;
- organizar a estatística de vôo
do pessoal do E. M.
16. Ao Chefe do Gabinete compete:
- distribuir e fiscalizar os trabalhos pertinentes ao Gabinete;
-:- redigir os documentos que o Chefe do E.M. determinar;
ção

2
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- fiscalizar a correspondência e o
protocolo dos documentos que entra-
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cumentos necessários aos
do E. M.

rem e saírem do Estado Maior, encaminhando-os aos órgãos ínteres-

sados;

,

- cifrar e decifrar as mensagens
que o Chefe elo E.M. determinar;
- subscrever as certidões passadas
por ordem do Chefe, conferindo e
autenticando as cópias que delas fo-

rem vextraídas:
- enviar à 'D.P. as alteracões dos
Oficiais que servem no Estado Maior;
- ter a seu cargo a guarda dos ímpl'CSSOS ou documentos de caráter sigiloso da Chefia ou designar para
isso um Oficial do Gabinete;
--.--:. distribuir os documentos de que
fôr incumbido o Gabinete e manter
em dia a respectiva escrituração;
- dirigir como agente diretor a
adrmnlsta-açâo do E.M. por delegação do Chefe, nos têrmos do regulamento respectivo;
- 'dirigir c fiscalizar a a.tívídaclc
dos órgãos SUbordinados ao Gabinete;
- organizar os boletins do Estaclo
Maior:
- organizar até 20 de janeiro os
dados para o relatório. dos trabalhos
feitos no ano anterior.
17, Ao Gabinete se eubordínam os
seguintes serviços comuns aos díversos órgãos elo Estado Maior:
- A Seção Auxiliar (compreendendo
secretaria e transportes) ;
A Formação de Intendência;
A Mapoteca;
O Gabinete de desenho;
A Biblioteca do E,M.
l~L Os órgãos da Seção Auxiliar
têm as seguintes atribuícões:
~ secrctar!a: atender "aos serviços
de protocolo, expedição, arquivo e registro de vôo;
----: portaria: cogitar dos servícos de
freqüência, asseio, conservaeâo - e vigilância das dependências cio Estado
Maior;
- transportes': tratar dos transportes em geral.
.
19. A Formação de Intendência cogita dos assuntos pertinentes a finanças, provisões e outros correlatos
que lhe forem atribuídos.
.
20. A Mapoteca organiza o arquivo c}o~ mapas. cartas e plantas necessarias ao Estado Maior.
O Gabinete de desenho atende aos
serviços solicitados pelos diferentes
orgaos do Estado Maior.
A Biblioteca do E. M., recebe P.
cataloga livros, filmes, discos e do-

trabalhos

Sub-Chefias

21. As Sub-Chefias trabalham diretamente ligadas ao Chefe do E.

M.,. coordenando, em seu nome, os
serviços das seções como se sesrue:
1.a Sub-Ohetía •.....'.,....

80-1

2.<> Seção do E. M. (Iníormacõesj
S.« Seção do E. M. (Operações e
instrucâo)

Imprensa da Aeronáutica.

2." Sub-Chefia
SO-2
1.a Seção do E. M.(Pessoal e 01'-

ganízacãoj
4.~ Seção do E. M. (Logística)
Bíblíoteca da Aeronáutíoa..
22. Aos Sub-Chefes compete :
coadjuvar o Chefe no exercfcío
~e suas funções,
despachando com
ele 'os assuntos que dependam de
sua solução e resolvendo os que lhe

forem delegados; ,
- . or~entar os Chefes _de Seção e
pos or~aos ~speciais sôbre os respect!VOS trabalhos, coordenar e fisca11za1' sua execucâo:
- . apresentar "ao ' Chefe até 10 de
janeiro os dados relativos aos trab~lhos e estudos realizados pelos 61'_
gaos da SUb-Chefia no, ano anterior
para confecção do relatório do -Es~
tado Maior.
Seções do Estado Maior

23. As Seções do Estado Maior cem,
preendem:
Chefia da Seção;
- Chefia dascsub-secôes:
- Adjuntos.
..
24. Aos Chefes de' Seção compete:
- distribuir os serviços pelas subseções, tanto os que lhes competir
como qualquer outro atribuído à seção:

~ responder perante o Chefe do
E~ M.
pelo regular funcionamento
dos serviços das respectivas seções;
- superíntender, Impulsionar e coordenar os serviços e encargos das
respectivas sub-seções;
orientai- os oficiais da seção no
estudo dos trabalhos que lhes forem
afetos;
- dar ou encaminhar pareceres, es-:
critos ou verbais seus ou das subseções para subsidio das decisões do

Chefe;'

. - . ~presenta.r ao sub-chefe respectívo. até o dia 5 da janeiro os dados
relativos
aos trabalhos feitos
na
seção no ano anterior.
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25. Os Chefes de sub-seção e os
adjuntos regem-se conforme os principias gerais estabelecidos neste reO'ulamento e pelas 'Ordens e instruções que receberem dos chefes de seção e sub-seção.
26. Para: fins de estudo, propostas
e pareceres os assuntos afetos ao ,E.
M. além .dl?s pertinentes ~os o~~.
gãos eSpeCIaIs,. seraoatnbmdos as
seções da seguinte forma:
1.a. Seção -

Pessoal -

A-I

Súb-Beç.ão - Efetivos - 1-A-f
à) gstuda e propõe:
_ a organízacáo dos efetivos das
unidades existentes na F. A.~. ou
de outras que venham a ser criadas,
ouvidas as Seções ínteressadas ;
_ os regulamentos referentes a pessoal:
~ as medidas referentes a educação cívica e moral, tendo' €;n vista
também o bem estar, recreaçao e assistência religiosa do pessoal;
- a organização territorial da F.
1.l1.

A.E.;

b) opina sõbre os regulamentos elaborados por outros órgãos, nos pontos que digam respeito à organização
e pessoal.

2.a. Sub-Seção
Reservas -

-

Mobilização

e

2-A-1

a) Estuda e cogita:
dos assuntos reaerentes ao serviço militar na :F'. A. B. de acôrdo
com a Lei do Serviço Militar;
~ do recrutamento;
- da organização do plano de mo-

bilizacâo:

-' <la eonvccaçâo das reservas;
da organízaçâo da esbatãstíca da
seção;
b) Opina sôbre os assuntos relativos a justiça.
2.3. Seção - Informações _ A-2
1.'" Sub-Secão Lniormacôes
~

1-A-2·
a) Cogita e prepa-ra:
- a busca de informações sôbre a
situado política e econômica ea doutrina-aérea nos palses eetrangeiros ;
- as diretivas e ligações com os
adidos aeronáuticos e missões aeronáutdoas militares no estrangeiro;
- a ligação com o Ministério das
Relações Exteriores;
. - oS "Boletins de Informações";
~os quadros comparativos das demais Fôrças Aéreas.
b) Ficha, crasstnca e arquiva:
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- as informações obtidas atr f
dos adidos e outras fontes;
. evee
~ as iniol'm:aç?es reiery:rr0 s ·e alvos, mapas, obJetIvoS pr:ovavels,'ativi_
dades, equipamento, tát~ca~, condições
de tempo etc. em prováveis zonas de
operações.
2.U.Sub-Secão -Segurança Inter-

nu

~

2-A-2

Estuda e opina:
~ nos assuntos relacionados coma
segurança interna no que. interessar 11
Aeronáutjca tendo em vista a contra
espionagem e sabotagem;
~ na oportamídade da divulgação
dos assuntos relativos a sua Secãc;
- no desenvolvimento da crtptotécnica.
.
b) Estabelece ligaç,ões com os EE.
!VL1'Jl. do Exército e da Armada.
c) Mantém um contrôle de tôdas as
publícaçôes sígtlosas da F .A.B., rornecendo aos orgaos interessados as m;
dicações necessárras ,
3. U. Seção ~ "Operações tnstruçâo e planejamento" ~ A-3.
L? Subseção "Operações e planejamento" - l-A-3.
a) Prepara e se encarrega:
- do planejamento da organização
geral da F.A.B. em .euoperacão com
as demais 'Seções.
- dos regulamentos referentes a;,
organização da F.A.E. e as mcdifica-.
çôes julgadas convenientes
- dos planos de operações e estuda
a defesa c.a. e costeira em ligação
com os EE.MlVI. do Exército e da Armada
- de orientar o encarregado da mapoteca quanto ao material que deve
ser mantido em estoque para trabalhos do E.IV!. e organização de menobras
~ das manobras aéreas;
- dos regulamentos de emprêgo
das unidades aéreas e propõe as 1110dificaçôes necessárias
- dos "padrões de eficiência" pa'ra
as unidades da F .A.B.
b) Elabora 8 propõe:
- as normas de emprêgo do, material aéreo, .terrestre, bélico e de comunicações
.
~ a composição e desdobramento
das Fôrças Aéreas em Iace das decisões do Chefe.
c) Estuda e opina:
- sôbre a organização da rêde de
aerovías
- sôbre as normas para utilização
da aviação civil na guerra aérea
a)
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-,... nos assuntos relativos à política
aérea, Informando-se para isso das
Iíretrizes estabelecidas pelo Govêrno.
2. a Subseção _ "Instrução" l~A3.

a) Prepara:
_ as diretivas para a instrução e
o ensino em geral na F.A.B.
- os "padrões de eficiência" para
as especialidades e subespeclaltdades
do C. P. S. Aêr., alterando-os conforme necessário,
~ os "padrões de eficiência' para
oficiais dos diversos quadros e categorlas .
z» Estuda e opina:
- sôbre ensino nos cursos de Comando e de E.M.
- sôbre normas para organização
de novos cursos
- sôbre os regulamentos das escolas
e centros de instrução.
3. a Subseção - "Adextramentc"
-3-A-3.
a)

-

Estuda e opina:
sôbre os regulamentos de adex-

tramento:

Prepara:
- as diretrizes para o adextramento da F.A.B. inclusive visando o de.senvolvímento-do aparelhamento para
treinamento sintético, os regulamentose manuais de instrução para
o adextramentc das unidades da
F.A.B.
- as normas e diretrizes para conservações dos «padrões de eficiência"
estabelecidos.
4.:\ Seção - "Logística" - A-4.
La Subseção - "Saúde, Administração e Transporte" - l-A-4.
a)
Estuda e projeta as diretivas
gerais necessárias:
-- à organização na paz e na guerra, tendo em vista um eficiente funcionamento.. os seguintes serviços:
Serviço de Saúde.
Servíco de Intendência.
Serviço de Transportes Aéreos.
Serviços de Transportes Terrestres.
- às características do material
tendo em vista a sua evolução, nem
como cogita dos assuntos referentes a
combustíveis e Iubrífícantes
- às dotações de material aéreo .rde
transporte), equipamento, combustíveis
e lubrificantes, ouvidas as seções interessadas
- em cooperação com os demais órgãos interessados, a mobilização industrial no que se refere à Aeronáutica.
b)

°
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b) Estuda e projeta:
- quando necessário a reVlsao e
modificação nos regulamentos dos serviços afetos à Subseção.
c) Mantém em dia o cadastro elas
características técnicas do material,
de forma a estar em condições de informar com presteza o mais indicado
às condições existentes na F.A.E.
2.a Subseção - "Manutenção e
suprime-nto" - 2-A-4.
a) Estuda e projeta as díretévas
gerais necessárias:
. à organização na paz e na. guerra,
tendo em vista um eficiente runcionamento, os seguintes serviços:
Serviço d-e Manutenção .e reparaçãc:
Servicc de Suprimento de Material
Aéreo; Serviço de Material Bélico.
as dotações de material aéreo (excluído o de transporte) , material bélico.
b) Estuda e projeta:
a organização da estatística da
Seção;

quando necessáaão, a modificação e
revisão nos regulamentos dos serviços eretos à Subseção.
c) Mantém em dia o cadastro de
forma a estar em condições de informar com presteza o mais indicado
às ccndícões existentes na F.A.B ..
3.:;1, Subseção _ "Infraestrutura"
-

3-Á-4.

a) Estuda e projeta as diretrizes
gerais necessárias:
à organízaçâo na paz e na guerra,
tendo em vista um eficiente funcionamento, os seguintes serviços:
Serviço de Comunicações e auxilias
rádíoelétrícos à navegação aérea;
Serviço -de Meteorologia;
Serviço de Tráfego Aéreo;
Serviço "de Engenharia.
b) Estuda e projeta:
.quando neoessárto, a revisão e modidícaçâo nos regulamentos dos serviços afétos à Subseção.
c) Cabrita das instalações, aquartelamentos aeródromos e aerovâas ,
à) Mantém em dia:
o cadastro das caractertstdcas técnicas do material, de forma a estar
em condições de informar com presteza qual o mais indicado às ccndâções existentes da F.A.B.;
um cadastro de todos os campos de
IpOUSO existentes no Brasil, com a
discriminação de instalações, faIJ1Udades rádio, capacidade, etc.
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soal colocado sob suas ordens, atribuições de comandante de unidade
correspondente ao respectivo põsto.
27. O cargo de Chef-e do E.M. é
39. O Chefe do E.M. reunirá sob
exercido por
Oficial 'general do
sua presidência o Conselho do E.
Quadro de Oficia~s Aviadores nos
M. composto do Inspetor, dos Subtêrmos do art. 4.0, § 4.°, do DecretoChefes, dos Chefes de Seção e do
lei 11.° 9.339 e a.rt.5.0, § 1°., do DeGabinete.
cr,eto-lei n.v 9.383.
§ 1. o O Chefe do E.M. poderá
Parág-rafo único. A
nomeação do
convidar para tomar parte na reuChefe doE.M.sel'á feita por decrenião do Conselho os diretores dos
to do Pres-idente da República.
ul versos órgãos' do M. Aer. e os
23. O Inspetor Geral é um MajorComandantes de Zonas Aéreas e uniBrigadeiro, do Ar. ou Brlgadeíro. do
Ar nomeado por proposta do Chefe
dades, bem como elementos especializados cuja convocação, fôr juldo' Estado Maior.
.
Parágrafo único. O Inspetor Geral
gada conveniente.
§ 2. o f:ste Conselho não terá cadisporá de um Ten. Cel , Av. assistente .:
ráter deliberativo e reunir-se-á sempre que Jõr necessárto, cabendo ao
29.. As funções de Subchefe do E.
M. e de gubinspetcr são exercidas
Chefe do E.M. a responsabilidade
por Brigadeiros do Ar nomeados por
exclusiva das resoluções adotadas.
proposta do Chefe do E.M., ouvido
§ 3. o Os membros do Conselho
o Inspetor Geral no caso do Subinsdeverão encaminhar com antecedência as propostas de assuntos a serem
petor ,
3D. Os cargos de Ohefe do Gabitratados nas reuníôes ,
nete e de Onere de Seção serão exer- !
§ 4. o Nas reuniões 00 Conselho
cidos por Coronéis Aviador-es nomeaserá relator dos pareceres ou prodos mediante proposta do Chefe do
jetos o Chefe da Seção a quem comE. M.
petrr o assunto.
31. Os Chefes de Divisão da Ins. § 5. o Os assuntos a serem discutipetoria serão Coronéis Aviadores ou
dos nas reuniões ordinárias do OonTenentes-Coronéis Aviadores e os
selho deverão ser distribuídos com a
adjuntos Majores Aviadores.
devida antecedência de forma a per32. Os Chefes de Sub-Seção semitír a' cada um de seus membros
rão Tenentes-Coronéis Aviadores ou
o .estudo conveniente.
I\1:aj ores Aviadores ,
§ 6. o Das reuniões do Conselho
33. Os adjuntos de Sub-Seção seserá lavrada pelo Chefe do Gabinete
rão em principio, Majores Aviadores
uma ata em livro próprio.
podendo a 4. a Seção dispor de adjuntos de outros quadros da AeroCAPíTULO V
náutica.
DIt:,POSIÇÕ;;;S TRANSI'!'ÓRI!\.S
34. Aos adjudantes de ordens do
Chefe do E.M. compete além de
40. Enquanto o número de Oficisuas funções normais. colaborar coais com curso de Estado. Maior de
mo adjuntos na. execução dos serviAeronàutdca fÓI' ínsurtctente para as
ços afetos ao Gabinete.
necessidades do E.IV!. da Aeronáuti35. Os Chefes de Seção, de Gaca, poderão ser utilizados n:stas funbinete, de Divisão e de Sub-Seção
ções, Oficiais de reconhecida capadeverão possuir o Curso de E. M.
cidade profissional.
Aer.
Rio d-e Janeiro, 11 de janeiro de
36. O Chefe da F.I. será Pri~
1947. - Armanâo Tl'ompowsky.
melro Tenente Intendente de Aeronáutica.
CAPíTULO III
PESSOAL

CAPiTULO IV
DISPOSIÇÕE~

GERAIS

37. M prescrições relativas ao
funcionamento do E. M. constarão
do .Regulamento para o Serviço de
E.M ..
38. Os Chefes de Seção de Divisão, o Chefe do Gabinete e os One...
fes de Sub-Seção terão sôbre o pes-

DECThETO N.' 22.430 - DE 11
DE JM'ElRO DE 1946
Autori.8a o cidadão "brasileiro Antônio
Uras a lavrar argila e associados no
mumicipio de São Bernardo do Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 3.7.
n.v I da Constituição, e n-os têrmos do
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neereto-iet n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio UTaS a lavrar argila e associados em terrenos de sua
propriedade, situados no Bairro dos
Meninos, no Sítio Paulicéla, distrito e
muníclpío de São Bernardo do Estado
de São Paulo numa área de sete hectares e quinze ares (7,15 ha) , definida por um polígono que tem um vértice localizado à distância de, duzentos
e quinze m-etros(215m), no rumo
magnético trinta .graus e trinta miautos noroe-ste (30° 30' NW)do ponto de
encontro da rua J com a margem esquerda do córrego dos Frades, e os
lados, a partir eêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e dez metros
(41Qm), trinta BTRUS e trinta minutos
nordeste (30 0 30' NE) ; cem metros
(1()Om), cinqüenta e nove graus e trinta minutos sudeste (590 30' SE); duzentos e dez metros (210m), trinta
graus e trinta minutos sudoeste
(3-0° 30' SW) ;
cem metros (10Qm) ,
cinqüenta e, nove graus e trinta minutos sudeste (590 30' SE); cem metros (lOOm), trinta' gT.:lUS e trinta minutos sudoeste (3'00 3G' SW); cento e
dez metros (l10m), cinqüenta e nove
graus
€
trinta minutos
sudeste
(59 030' SE); setenta e cinco metros
(75m), trinta graus e trinta minutos
sudoeste (30° 30' S'V) até a margem
esquerda do córrego dos Frades pela
qual, segue para. montante na estensão de setenta metros (70m) e duzentos e cinqüenta e cinco metros (255m)
cinqüenta e nove graus -e tririta minutos noroeste (590 30 ' NW). Esta autcrizaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 23 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 3-1 e suas alíneas,
além das seguintes e de, outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorlzação fica obrigado a recolher aos cofres' públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União ao
Estado e ao Município, em cunlprimenta do disposto do art. 6-8 do CÓR
digo de Min3.S.
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
o 33 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e

EXECUTIVO

sub-solo- para os, fins de lavra, na formados arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorl- .
zaçâo 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 .hvro próprio da Divisão de
Fomento 'de Produção Mineral do Ministérlo da Agrteultura, após o pagamento de taxa de seiscentos cruzeiros

«us

600,00).

Art. 7.0 Revo-gam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 22.431 - DE 11
DE JANEIRO ,DE 1947
Autoriza a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar ferro,
manganês, quartzo e associados
no município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais
<

'O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, e nos termos dos
artdgos 152 e, 153 da Constituição, deereta :

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar ferro. manganês, quartzo e associados em terrenos de SU2" proprredade, situados no imóvel Fazenda Retiro das Almas, no lugar denominado
Serra da Moeda, distrito de São Junão, município de Ouro Pretü, Estado -de Minas Gerais, numa área de
duzentos e noventa e s-eis hectares e
sessenta ares (296,50 ha) delimitada
por um "poligonc Irregular que tem
um vórtáce a duzentos e oitenta metros (220m) no rumo verdadeiro vinte
e sete graus e trinta minutos sudeste
(27 0 30, SE) da confluência dos cór-

regos dos Creolos e do Monjolo, e os
laDOS, a partir do vértice considerado,
têm: novecentos e cinoüenta metros
(950m), cínqüento e dois 'graus trinta
minutos .nordeste (5"° 30, NE); .quinhentos e setenta metros (570m)
trinta e oito graus sudeste (380 SE):
três mil metros (3. OOOm) , oitenta
sete graus (870 NE); setecentos meé

e
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tros (700m), trinta e um graus e trinta minutos sudoeste _ (310 30' SW);
seiscentos e noventa. metros (690m),
dnaüenta araus e trmta minutos sudoeste (50°" 30' SW); cento e oitenta
metros (lSGm), vinte graus sudoeste
(20D SW); novecentos e ClDCO metros
(905m), sessenta e um graus e qua~
renta e cinco minutos noroeste (61° 45
NW)· novecentos e vinte e um metros
(921ni), oitenta e nove graus noroeste
(390 NW); trezentos e. cinqüenta e
seis metros (356m), tl'mta. e nove
graus. noroeste (39° NW); mil quatrocentos e trinta metros (1. 430m) , sessenta e oito graus- sudoeste (68° SW) ;
setecentos e quarenta e cinco metros
(745m), oito graus e trinta minutos
nordeste (8° 30' NE).
.
Art. 2.° A presente autorízação não
está sujeita ao pagamento de taxa
prevista no art. 17 do Código de Minas, ex-vi do art. 51 do Decreto-lei.
n." 4.655, de 8 de setembro de 1942.
Art , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
jtepública..
Etrarco G. DUTRA.
DanieZ de Carvalho.

Paraná-Santa Catarina,

e OS" lados

que partem dêsse vértice têm os

se~

gutntes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e trinta e dois metros e quarenta e seis centímetros
(632,46-m), dezoito graus e vinte e
seis minutos noroeste (18° 26' NW);
mil metros
(1.000m).
oeste-leste
(WE) ; seiscentos
metros tsanno .
norte-sul (NS) ; oitocentos metros
(BOGm), leste-oeste (EW).
Art. 2.P - O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e quarenta cruzeiros (Org
540,00) e será transcrito no livro próprro da Divisão de Fomento da PrQ~
ducâo Mineral do Ministério da Agli-·
cultura.
Art. 3.° - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURIcQ G. DUTRA.

Dtuiiel. de cor-oouio.

DECRETO N.o .22.433 DE 11 DE JANEIRO DE 1947

DECRETO N,o 22.432 DE 11 DE JANEIHü DE 1947

Autoriza o ciaaaao brasileiro Roiiotio
TaNra a pesquisar argila e associados no município ele Ponta
::,'U, Bsttuío do Paraná.

23
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O Presidente üa R-epública usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n.c I da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.o 1.9ô5, de 29 de janeiro de 19/10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° - Fica antcrízado o cidadão brasileiro Rcdolfo 'I'abira a pesquizar argila e associados no lugar
Fazenda Oambiju, distrito de Itatacoe-a, município de .Ponta Grossa, Estado do Paraná. em terrenos de propriedade de 'Iobtas de Macedo e Rívadávia de Macedo, numa área de cinquênta e quatro hectares (54 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice a mil cento e setenta e sete
metros e quinhentos e sessenta e cinco milímetros (1.177,5G5m), no rumo
magnético sete graus e trinta. e um
minutos nordeste (70 31' NE) da estaçâo de Lago, na Rêde de ViaçãO

Autoriza o cidadão brasileiro Firmino Batista Pereira a lavrar jazida
de mica e associados no município
de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais,

O Presidente da República usando
ca atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? L da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.935, de 29" de janeiro de 19~O (Código de Minas), deereta:
!~rt. 1.0 Fica autorizado o cídadão brasileiro Firmino Batista Pereti'a a lavrar jazida de mica e assoei-idos no lugar denominado Ribeirão
820 Domingos, no distrito e município
de Governador Valadares, Estado c'c
MinES Gerais. numa área de cento c
sessenta hectares e sessenta centrares
(lGO.60 ba) , delimitada por um polígono Que tem tnn vértice localízado à
distância ele oitocentos e trinta metros (830rn), no rumo magnético cincüênta e oito graus e trinta minutos
nordeste (58° 30' NE), da. barra do
córrcao Batista ou Cafesal no Ribeirão São Domingos e os lados a partir
dêsse vértice. os seguintes cornjn-imentos e rumos magnéticos: mil cento e

24

ATOS

DO

PODER

trinta metros O.130m), sessenta e
cinco· graus noroeste (65° NW); duzentos e cmqúênta metros (250m) ,
cínqüênta e cinco graus sudoeste
(55° SW); mil e seiscentos metros
(1:600m); treze graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (13° 45' SE):
seiscentos metros (600m), setenta
e
'três graus, trinta minutos sudeste
(73° 30' SE); seiscentos e dez -metros
(610m), quarenta e um graus nordeste (41.° NE); novecentos e trinta
metros (930m), dez graus e trinta minutos noroeste (10° 30' NVn. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do artigo 28 do Código de Minas
e dos artdgos 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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DECRETO N.' 22.434 - DE
11 DE JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro, Pascoal
Rubens Crema Scattone a pesqui w
sar argila e associados no município de São Bernardo do Campo, Estado de Suo Paulo.

O Presidente da República usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do 'Decreto-lei n.c 1..985, de
2g 'dê janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1'.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pascoal Rubens
Cremá
Scattone a pesquisar argila e associaelos em terrenos situados no distrito
e município de São Bernardo
do
Campo, Estado de São Paulo, numa
área -de vinte e cinco hectares e vinte
e um ares (25,21 ha) , delimitada por
Art. 2.° - O concessionário da auum polígono irregular que tem um
tonzacãc fica obrigado a recolher aos
vértice a trezentos e cinco metros
cofres públicos, na forma da lei, os
(305m), contados pelo alinhamento
tributos que forem devidos à União,
davesquerda da estrada do Sacraao/Estado e ao Municfplo, em cumprimento na dírecâo de quem se .diríge
menta do disposto no artigo 68 do Cópara a via Ancmeta, a' partir da
digo de Minas .
ponte da mesma rodovia, sôbre o ríbeírão dos Couros, afluente do rio
Art. 3.° - Se o concesslouário da
do mesmo nome, e cujos lados, a
autorização não cumprir qualquer das
partir do, vértice considerado, tem 013
obrígações que lhe incumbem, a autoseguintes comprimentos e rumos magrização de lavra será declarada canéticos:
duzentos e dez
metros
duca ou nula, na forma dos artigos 3"1
(210m), quarenta e seis graus noroe 38 do Código de Minas.
este (46° NW); trezentos e sessenta
e três metros (363m), quarenta e quaArt. 4.° - As propriedades vizinhas
estão sujeitas às .servídões de solo 0 tro graus sudoeste (44° SW): duzentos e dez. metros (210m), quarenta
subsolo para os fins da lavra, na fore seís graus noroeste (46° NW)·; duma dos artfgos 39 e 40 do Código de
zentcs e trinta metros (230m), quaMinas .
rcnta e quatro graus sudoeste (44°
Art. 5.0 - O concessionário da auSW); trezentos e dez metros (310m).
torização será fiscalizado pelo Depar . quarenta e scrs grausvnoroeete (46°
NW); setecentos e quarenta metros
tamento Nacional da Produção Mme(740m), quarenta e quatro graus norral e gozará dos favores discrimina;'
deste (44° NE); cento e dez metros
dos no artigo 71 do mesmo Código.
(110m), quarenta e seis graus sudesArt. 6.° - A autorização de lavra
te (46° SE); quatrocentos e dez meterá por titulo êste decreto, que 8e1'1tros (410m). Quarenta e quatro graus
transcrito no livro próprio da DiVISão
sudoeste (44°SW); duzentos -e - deã
de Fomento da Produção Mineral do
metros (210m), quarenta e seis graus
Ministério da Agríoultura após n pasudeste (4fY> SE); trezentos metros
{300m), quarenta e quatro graus norgamento da taxa de três mü cluzentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 3.220,00).
deste (44-° NE); duzentos metros
(200m), quarcnta :e seis graus sudesArt. 7.0 - Revogam-se as dfsposfte (46° SE); cento e dez metros
cões em contrário.
(Llüm) ,quarenta e quatro graus 1101'··
deste (44° NE); o penúltimo lado é o
Rio de -Janetro, 11 de janeiro de
segmento retilíneo que, partindo da
1947, 126.° da Independência e 59." G.a
extremidade do último lado descriRepública.
to, com o rumo magnético quarenta
e seis graus sudeste (46° SE); al~
EURICO G. DUTRA •
cança a já mencionada margem esquerda da estrada do Sacramento;
Daniel de Carvalho.
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o último lado é o alinhamento da
margem esquerdo: da;. estrada do sacramento, na direção ?e quem se
di.rige para a via Anchieta, no trecho compreendi.do entre a extremidade . do penúltimo lado e o vértice
de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos térmos estabelecidos no 'CÓdigo de Mmas.
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 Producão Míneral do Ministério da Agricultu-

ra .
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1947, 126 da Independência e 59.0 da
República.
EuRICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.435 ~ .DE 11 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Nero de
Macedo Júnior a pesquiso,r çnoisse
no 1I1'unicipio de ave-oremo Estado dc São Paulo.
'

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constãtulcão e nos
têrmos do Deoe-1'2to lei n. o· 1.'985, de
29 de Janeiro de 194U (Código de MiR

nas), decreta:

Art . 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro NeTO de MacedoiJúmor a
pesquisar gnadssc em terrenos de propriedade dos herdeiros de.Osôrio.Camargo Franco e de JDãD Batista .Iungers, situados no lugar denominado
Luís Oaa-los, - no Ddste-ito € Município de Guararema, Estado de São
Paulo, numa. área de dez hectares
(lO ha) delímítada por mil retângulo
que tem um vérbícc a dois mil du-

zerrtos e vinte e oito metros e cinqüenta centímetros (2. 228,50m) no
rumo magnético trinta, graus e quarenta e cinco minutos sudeste (300
45' SE) elo canto sudeste (-SE) da plataforma da Estação Luís' Carlos, da
iEstmda de F-en.oOentral do Brasil,
e os lados dívergentes do vértice
consíderado, têm: duzentos metros
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(200m) e rumo dois graus trinta e
cinco mimitos sudoeste (2° 35' svn
magnético; quinhentos .meta-os (500m)
e rumo oitenta e sete grárLls vlnte e
cinco minutos noroeste (37 0 25' mV) ,

magnético.

Arb. 2.° O titulo da. autorizacão de
pesquisa; que será ouma via aut-êntica.
dêste Decreto, pagará 2. taxa de trezencos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transorbto no livro próprio da Divisão
.de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contráa'lo.
Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.,0

da República.
EURICO G.

Daniel

de

DUTRA.

Carvalho.

DECRETO 1'1.' 22.436 - DE 11 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o cuuiaõo brcsileirc Armando do Vale Bastos a pesquisar argila e associados no Município de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artdgo 37, n.v I, da Ccnstítuíçâc, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 ele Janeiro de lS4ú (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Armando do V8,.Ie Bastos a
pesquíear argila e associados em terrenos situados no lugar denommado
Fazenda São João de Fora, no Dlscríto e Município de Nova 19;wJç'J.,
Estado do Rio de J'aneíro, numa área
de sessenta e cito hectares. e oitenta
ares (68,80 ha) , delimitado por um
polígono irregular qu-e tem _,um vértdcc a cento e sessenta e três metros
(163m), no rumo magnético quarenta
e cinco graus e trmta minutos noroeste (45°30'NW), 'do ponto de Cl'U~
zamento da Estrada da Covanca com
o rio Morto do Baa'aouí, e os lados, a
Ipa,rt.il' do vértice considerado,' têm
G,3
segarintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e türuta e nove
meta-os (239m) , quarenta e cinco
graus e trinta mímrtos noroeste (450
30' NW): quatrocentos e sebenta mecros. (470m), dez graus nordeste (10°
NE); mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m), oitenta e cinco graus
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trinta. minutos noroeste (85 030'
NW) ; .. quinhentos e quarenta e dois
metros (542m), 'três gN1uS e t-rinta minutos sudeste (3°3D' SE); mil trezant.os e quatorze metros (L314m), oitenta e dois graus sudeste (820 SE) .
ArL 2. o Esta autorízaçâo é cutorgada nos têrmos estebelecídos no Có€

digo de Minas.

Art. 3. o O título da autorização de

EXECUTIVO

mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no hvro prôpríc da Divisão
de. Fomento da Produção Mineracão
do Míndstérto da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de .raneíro de
1947, 126.° da Independência e. 59. 0
da República.

pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa -'de seiscentos e noventa cruzeiros CCr$ .,.
$90,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pl'Oôucâc Mineral do Minístérío da Agcicultura.

Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de .Janeíro de
1947, 126. ~ da Independêncí a e 5!:P
da República.
.

EUPJCO

Daniel

G,

DuTRA.

de Carvalho.

DECRETO N. ° 22.438 - DE 13DB
JANEffiO DE 1947
Autoriza0 funcionamento de cursos
"da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras elo Instituto Iâackeneie, de
São Paulo.

da at.nbuíção que lhe contere o artdgo 37, n.v r, da Oonsütuieão, e nos
têrmos do Decreto-leí li, ° 1.985, de
·29 de .Ianeiro de 1910 (Código de Minas), decreta:

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmcs d o artigo 23, do Decreto-Ieí
n.o 421, de 11 de maio de 1933, decreta:
Artigo único .. 111 concedida autorização para funcionamento dos cursos de filosofia, matemática, física,
geografia e história, letras clássicas
e letras neo-Iatinas, da Faculdade de
FIlosofia, Cíênclas e Letras do Instituto MackenaieLcom sede em São
Paulo, Capital do Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
19'i7. 126. 0 da Independência e 59.°
da República.

Art.. 1. ° Fi-ca autorizada a Mineração Apolo Sociedade Anónrma a pes-

Clcmence Iâariami Bittenccurt,

EURICO

G.

Daniel

de

DUTRA ~

Carvalho,

DEORETO N." 22.437 - DE 11 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza a Mineração Apolo S, A, a
pesquisar cassiterita e associados no
Municiuio de Macapú Território do
A11W]Já.

'

O Presidente da República, usando

EURICO G.

DUTPw\,

quísar cassíterbta e associados em 'terrenos devolutas situados no Distrato
e Município de Macapá, 'I'errãtório do
Amapá, numa área de quinhentos
hectares (501) h8J dehmítada por um
paralelogramo que tem um vértice a
mil e duseratos metros (1.200m) no
l'UIP.O magnético secsente e oito' graus
nordeste (68 0 NE) do marco de Vílage

da Beira, e margem õâreita do Iga-

rapé dos fndtos, e os Iodos, divergentes do vértice considerado, têm: dois
mil metros (2. OOOmr, oitenta e seis
graus

sudeste

(SÔO SE)

maenétíco:

dois mil e quinhentos m-etros (2.500m),
doi.s graus sudoeste (2° SW) magnético.
Al,t. 2. 0 O tétulo da autorização de
pesquisa, que será uma 'via autêoüca
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco

DEORETO N.o 22.439 - DE 13 DE
JANEIRO DE 1947

Autorizá o Ginásio União, com sede
emUruguaiana, no Estado do Rio
Graruie do Sul, a [umcionar cossc

coléçio,

.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, e 1108
têrmos da Lei Orgânica do
Ensino
Secundárío e do Decreto-lei n.c 4.245,
d-e 9 de' 'abril de 1942, decreta:
Art. 1.° O Ginásio União, com sede
em Uruguaíana, no Estado do
Rio
Grande do Sul, fica autorizado a fU11cionar como colégio.
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Art. L o O Ginásio José Clemente
Art. 2.0 A denominação do esta~
belocimento de ensino secundário de ,com sede em Niterói, no Estado d~
Rio. de Janeiro, fica autorízado a
que trata o artigo anterior passa a
Juncíonar como colégio.
ser ,Colégio União.
Art. 2. 0 A denominação do estabeArt. 3.0 O reconhecimento, que pelo
leeimento de ensino secundário de
present~ decreto é cóncedído 8.0 coléque trata o artigo anterior passa a
gio Uníác, eonsiderar-se-à, quanto ac s
ser Colégio José Clemente.
seus cursos clássico e cientifico, sob
Art. 3.° O reconhecimento, que
regime de inspeção preliminar.
pelo presente Decreto lá concedido ao
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
Colégio José Clemente considerarem contrária.
se-á, quanto aos seus c~rsos clássico
e científico, sob regime de lnsnecâc
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de. prehrmnar,
'
, ~
1947, 126. 0 da, Independência e 59.0 da
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
Repúblic:::-.
em contráa-io .
EURlCo G.

DUTRA.

Clemente Mariani

Bittencourt.

Rio de

Janeiro, 13 de

janeiro de

1947, 126. 0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

DECRETO N. o 22. 440 ~ 'DE 13 DE
JANEIRO DE 1947

Clemente M oruini Bittenccurt ,

concede reconhecimento ao curso de
ciências econômicas montuío pela
Faculdade ele Ciências Econômicas
de CamlJinas.

DEC1--i-,ETO N.o 22.4.42 ~ DE 13 DE
JANEIRO DE 1947

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 23, do Decreto-Ieí
n.? 421, de 11 de mato de 1938, de<;r8ta:
Artís'o único. :É concedido reconhecimento ao curso de ciências eC0nôrmcas mantido pela Faculdade de
Ciências Econômicas de Campinas, da
Universidade Católica de São' Paulo,
com' sede em C8.. mpinas, no Estado de
São Paulo.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
1947, 126. o da Independência e 59. o
da Repúblic,a.
EURICO G-.

DUTI'.fI.•

Clemente lViariani Bittencourt ,

Autori?~a

o funcionamento do curso
bacharelado da Faculdade Católica de Direito, de Porto Alegre,

O Presidente da, Repúbhce, usando
da ,atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçào, e nos
têrmos cio art.ígo 23, do Decreto-lei
n.v 42.1, de 11 de maio de 1933, decreta;
ArU.,rl'o única. :it concedida autori-,
zaçâo para funcionamento' do curso
(;0' bacharelado da Faculdade Católica de Direito, com sede Cl11. Põrto
Alegre, 110 Estado do Rio Grande do
Sul.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EUlUCO

G.

DU':'RA.

Clemente Mariani

DECRETO N.« 22.4A1 ~ DE 13 DE
JANELrvO DE 1947
kuJoriza o Ginásio J osê Clemente,
com sede em Niterói, no Estado elo
Rio de rosieao. a funcionar como
colégio.
O Presidente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere o art~go 87, item I, da Constituição, e nos
termos da Lei Orgânica do Ensino
Secundário e do Decreto-lei número 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta;

Bittenccurt.

DECRETO N.? 22.443 ~ DE 14 DE
J ANEIP,;O DE 1947
Alt-era a redação dos a;tiç}os 10 B 19
do Regulamento do
I netiiuto Rio
B1·anco.

O Presidente da República, usando
da atribuâcáo que lhe contere o arttgo 37, n. o I, da Constituição, decreta;
Art. 1.0 A redação do artigo 10 do
Regulamento do Instituto Rio Branco, aprovado pelo Decreto 11. 0 20,694,
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de 6 de março de 1946, passa a ser "a

seguinte:
Art. 10 O candidato à ínecrtção no "CUrso' de preparação à
carreira de Diplomata" (C. P.
O. D.) deverá ser do sexo masculino e apresentar:
a) prova de ser brasileiro nato:
se casado, a .espôsa deverá ser
brasileira nata;
b) prova de contar no mínimo
vinte e no máximo trinta e três
anos de idade, computarias até o
último dia do mês anterior no da

abertura das inscrições;
.c) carteira de identidade, expe-

dlda pela repartàçâc federal cu es-

tadual competente:
d) fôlha corrida e três cartas
de boas referências de professor~s, chefes ou empregadores, com
firmas reconhecidas;
e) atestado de vacinação antivarfólica, fornecido
Pública;

pela

Saúde

f) certificado de curso secundário completo, inclusive o ciclo
complementar ou o colegial, de
conformidade com a Iegislaçâo em
vigor na época de terminação daquele curso;
g) prova de sanidad-e e cariacídade física, constante de atestado í9rnecido pelo Serviço de Biometria Médica mediante requisição do Instituto Rio Branco:
h) formulário
fornecido pelo
Instituto Rio Branco, devidamente preenchido.
Art. 2.° A redação do art. 19 do
lll~smo Regulamento passa a ser a se~
guínte:
Art. 19 Para matricula no
"Curso de preparação à carreira
de Diplomata" (C. P. C. D.) os
candidatos serão submetidos a 'um
exame vestibular, que constará de
provas de Cultura Geral.' de Portl~g'U~S.' de Francês, de Inglês, de.
HIstona. do Brasil e de Ocrograrta

do Brasfl .
Art: 3.° O presente Decreto .entraré
em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em conirá~
TIO.

Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da R2pública.
EURIco G. DUTRA.

na«:

Fernandes.

EXECUTIVO

DECRETON.O 22.444, DE 14· DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o Prefeito do Distrito Federas
a fazer as operações de crédito que
se tornarem necessárias para executar as obras complementares do
plano de realizações urbamieticas e
dá outras providências.
O Presidente da Ropública:

Considerando que é indispensável
prosseguir na execução do plano de
realizações urbanístícas já aprovado e
parcialmente empreendido pela Prefeitura do Dístrtto Federal;
Considerando que se torna necessário, além disse, corrigir numerosas
deficiências da Cidade do Rio de Janeiro, ~ fim de proporcionar à sua
população, melhores condições de salubridade, higiene e confôrto e prestar-Ihe, ~om a necessária amplitude,
assistência educacional e hospitalar;
Considerando que não será poseivel,
em face do vulto das realizações planejadas e a serem projetadas com os
objetivos mencionados, custear as despesas dos empreendimentos com os
recursos do orçamento ordinário .da
~refeitu!a do Distrito Federal, situação
Já considerada pelo Decreto-lei número 9.282, de 23 de maio de 194.6; e
Usando da atribuição que lhe confere
0. ar t.' 12. do Ato das Disposições Oonstituclonais Transitórias, decreta:
,
Art. 1.0 Fica a Prefeitura ·do Distrito Federal autorizada a fazer, dentro
do prazo de quatro anos, contado desta
data e sob garantia de bens e direitos
que lhe pertençam ou venham a lhe
pertencer e que se encontram livres
ou _venI;am .a. ser liberados, as operaçoes oe credito que se tornarem ne~
cessártas para executar as obras C0111plement.ares dovplano de realizações
urbanísticas ja aprovado e parcialmente executado e outras que venham
a ser aprovadas pelo Prefeito e de que
resultem a valorização urbana, o descongestionamento das vias públicas, o
encurtamento das distâncias de penetração para os arrabaldes e da comunicação entre êles, a solução dos problemas do abastecimento dásua das
enchentes, da limpeza urbana~ dd destino f'ínal do IlX<?, da asslstêncla educacional e hospttala r e a instalacão
convenientemente aparelhada dos 6irecentes órgâus e serviços da administração muulcípal .
~ ~.o Nas providências a pôr em
.t:!rl:tt~a l?ara executar o plano de real~za.çoes índícado neste artigo, deverão
noar compreendidas:
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a) a criação de novas áreas edificáveis no centro da cidade e rios arrabaldes, o estabelecimento de espaços
livres arborizados e ajardinados e a
preservação e ampliação das reservas
florestais:
b) o alargamento e a remodelação
de vias públicas existentes, a abertura
de .novos logradouros e a -perfuraçâo
de túneis;
c) o reíôrco da aduçâo dágua, a revisão das .Iinhas adutoras existentes e
a remodelação e ampliação da rêde de
distribuição dágua ;
d) a execução de obra-s de esgotamento e drenagem:
.
e) o apareL.'!.amento e a-mecanização
dos serviços de obras municipais, de
limpeza urbana e de coleta domicílíar
de lixo;
f) a construção e a instalação de
usinas para incineração de lixo ou
para consumir ou tratar os refugos
da cidade por outros processes aconselhados pela técnica e consagrados
pela prática;
g) a instalação de pedreiras e oficinas;
h) a construção e o apar-elham-ento
de escolas, de hospitais e de sedes para
repartições municipais e suas depen"dências;
i) a execução de obras e providências
complementares e supletivas das que
estão acima relacionadas.
§ 2.° O Prefeito do Distrito Federal
fará as desapropriaçõ-es que se tornarem necessárias para a realização
das providências constantes do s 1.0.
Art. 2.° Esta: Lei entrará em vigor
na data de -sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 14 d-e janeiro d-e
1947, 126.0 da Independência e 59.a. da
República.

EURICO G. DUTRA.

Benedito Costa Netto:

EXECUTIVO
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Ministério da Justiça e Negócios In- .
teriores, vagos em virtude das promoções de Flávio d-e Figueiredo Vilares, Raimundo Câmara e Jorge Ribeiro de Lacerda. devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da conta-corrente do mesmo Quadro
do refea'ído Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1947, 126.0 da Independência e 59.°
da República,
EURICO G. DUTRA

Benedicto Costa Netto.
DECRETO N.' 22.446 - DE 14 DE
JANEIRO DE 1947

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
da atribu'çâo que lhe confere o artágo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do 'Decretolei n.v 3.195, de 14 de Abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos (3) três cargos da classe I da carreira. de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da Justiça <8 Negócios
Interiores, vagos em virtude das promoções de Helena Machado da Veiga Lima, Artur Gomes Ribeiro e Artur Emílio Fernandes, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
ATt. 2.° Revogam-s-e as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de H147, 126.0 da Independência e 59.°
da República.
EU1UCO G. DuTR,\

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.' 22.445 - DE 14 DE
JANEIRO DE 1947
Extingue cargos excedentes

DECRETO N.' 22.447 - DE 14 DE
JANEIRO DE 1947
Extingue cargos' excedentes

O Presidente da República, usando
da atrrbu'çâo que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de Abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos (3) três cargos da classe "J" da carreira de Datiloscopista do Quadro Pennanente do

O Presid-ente da Repúblíca. usando
da atribuição que lhe comere o artigo
87, item I, da Constituição, -e nos têrmos do art . 1.0, alínea n, do Decre1:.lr
lei TI.o 3.195, de 14 de Abril de 1941,
diBcreta:
Art. 1.0 Ficàm extintos seis (6)
CSiTgOS da classe L, da carreira de onc:'alAdministrativo, do Quadro Per-

30

ATOS

no

PODER

manente, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude
das promoções de Léo de Alencar, Pedro do Amaral Palct, Cincinato Galvão Ferreira Chaves, Roberto Pires de
Sã, Booz Belrort de Olívcrra e Âda'l~
berto de Sousa Braga Neto, devendo
a dotacâo correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Mirústér;o.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
lie 1947, 123.° da Independência e 59.c
<ia República..
Ermrco G. DUTRA
Benedicto costa Netto.

EXECUTIVO

ereto-lei n.? 1.411, de 9 de novembro
de 19'45, publicado no. órgão oficial do
Govêrno do Estado em 10 do, mesmo
mês e ano, segundo o qual é feita a
doação à Urríâo de um terreno situado Avenida Pampulha, em Belo Horizonte, medindo cêrca de 827 .22.1) mê
e destinado a nêle ser construído o
Centro de Preparacâo de Oficiais da
Reserva de Belo Horizonte .
Art. 2.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1947, 126.0 da Independência e 59. 0
da República.
à

ÉURICO G. DUTRA.

Canrobert P. ela Costa.

DECRETO N.o 22.448·~ DE 14 DE
JANEIRO DE 1947

Benedicto Costa Netto.

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
(la atribuição que lhe confere' o arLigo 87, item I, da Constttuicão, e nos

n,

têrmos do art. 1.0, alínea
do Deereto-lei n.? 3.195, de 14-4-4.1, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos quatro eargos da classe I, da carreu-a de Técnico de Administração do oueüro Per.,
manente do Departamento Admi.nístrativo do Serviço público, vagos
'em virtude da exoneração de Nanei
Guimarães de Carvalho, José Custódlo da Silva Filho, Paulo Vitor da
icàstaMonnerat e Otávio Dias Leite,
devendo a dotação correspondente ser
'levada a crédito da ccnta corrente do
mesmo Quadro do referido Denarta-

snento .
.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1947, 126.° da Independência, e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Benedicto Costa

DECRiETO N.' 22.449 -

neuo.

DECRETO N.? 22.450 - DE 14 DE
JAcNElIcaO DE 19'47
Declara de utilidade pública a Associa Cristã de Moços, com sede em
Porte Alegre, Estado do Rio Grande
do Snl;
-

O Presidente da República, atendendo a-o que requereu a Associação
Cristã- de Moço-s, com sede em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande d-o Sul,
a qual satisfez as exigências do art. 1.0
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atribuição que lhe confere
o ae-t. 2.0 da citada Lei, declara:
Artigo único. E' d-eclarada ce uent,

dade pública, nos têrmos da mencionada Lei, a Associação C'nstá de M-oços, sediada em Pôrto Alegre, Estado
do Ri? Grande do Sul.
Rio de- Janeiro, em 14 de janeiro
de .19"47, 126.0 da Independência e59.° da República.
E,uRICO G. DuTRA.

Benedicto Costa

Netto.

JiAtNEIIRiO DE 1947

DE0RETQ N.' 22.451 - DE 14 DE
JANEIRO DE 1947

Aprova ato do Interventor Federal 1W
Estado de Minas Gerais

Autoriza o Prefeito do Dietríio FederaJ
a conceder isenção do impôsto de

DE 14 DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
I, do art. 37, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o ato do Inte-rventor Federal no Estado de Mi'-nas Gerais, consubstanciado no De-

transmissão "causa-nwrtis"

O .ercsicente co República, usando
da atríouição que lhe confere o artigo 12 do Ato das Díspostçôes Conetitucíonats 'I'ransitórías, decreta:
Art. 1.° Fica -o r'rcretto do Distrito Federal autorizado a .ísentar dó
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jmpôsto de transmissão "causa-mortis" o legado feito ao Hospital de

Nossa Senhora de Lourdes, de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, por
verba testamentária de Constantino
Cabral.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

EXECUTIVO
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Art. 2.° Revogam-se as dispcsicôcs
em conta-ário .
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
194", 126.° da Independência e 59.° da
Pv€pú,blica,
EURICO G.

em conta-ár!o.

DUTRA.

Benedito Costa Neto.

Rio de Janeiro, 14 de

janeiro de

19'47, 12tJ.o da Independência e 59.°'

da jcepúolíca .
EURICO G. DUTRA.

Benedicto costa Netto.

DFCRE'Tú N.o 22.452 - DE 11 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o Prefeito iLo 'Distrito Feâef.c isentar
a SociedaAe Anônima',
. Ciências Médicas dos emoZ·u.mentos:
que menciona.

O Presidente da Repúbhca, usando,
,d atr.cuiçâc qU'2 lhe contere o aa't. 12.
do Ato das Disposições Oonstrtucio-,

nais Tr.ac.sâtórias,

ecreta:

Art. 1Y Fie'a o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a isentar a Socieda.de. Anônima Ciências Médicas dos
emolumentos para construção de edifícío destan.aôo a Hospital e Escola,
nas ruas Fonseca Teles n.v 1,21 e Cade.te Ulisses Veiga n.v 25.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio doe Jan-eiro, 14 de janeiro de
19-47, 125.° 'da Independência e 59.° da
República.
EUR~CO G.

DUTRA.

Benedito Costa Neto,

DECRETO N.? 22.454 ~ DE 14: DE
J ANEH11:0 DE 1947
Dispõe sôbre auxílios lJara cobrir diterenca de caixa 'lW Pn3fei:iJj,wa do
Distrito Federal:

O Presidente da Repúohca, usando,
da atrjbuiçâo que lhe confere o act. 12,
do Ato das Disposições Oonstatucío-.
nais 'I'ransâtórras, -decreta.:
A!J.'t. 1.0 Aplica-se aos Chefes dos
Sevvicos de Tesouraria. .c de Pagaenento, aos Chefes etc Distrito de Arrecadaçãov aos Fiéis G.o Tesouro, Ajudantes de Fiéis e Cobradores Fiscais,
'todos da Prefeitura do Distr-ito FedeTal. o disposto no Decreto-lei n.v 9.196,
'de 23 de abril ele, 1946, de acôrdo C'Ü1U
a, tabela anexa a êate Decreto, não podendo o auxílio para cobrir diferenças
de caixa exceder de cinco por Cento
1(5%)
;IX

do padráo cu classe doe 'venci-

ento e ficando Iimit.ado em oitenta

crueeu-os CCT::; 80,00) a duzentca cru2'2i1'o-5 (Cr$ 200,00) ' __ensaie, respectd-

vamente, o mínimo e .o máximo para
cada tuncíonárío.
Al't. 2.° O presente Decreto terá
vigor a partir do exercício de 1917, ficando revogadas as disposições em
ccntráa-ío .
Rio de Janeiro, 14 de f aneiro de
'&1. Independência e 59.° da
República.
1047. 126.°

DECRETO N.o 22.40-3 ~ DE 14 DE
JANEIRO DE 1947
Auioriea o Prefeito do Distrito Feâe...
Tal a isentar do im..pósbo de tramemissão de -prcprteâaâe mter-oioos
as trcneaçoec qur menciona:
'Pn~sid<ente 3, República, usando.
da atrrouíção que lhe ecníere o act. 12.
ôo Ato das Dísposlçôes Constitucionais 'r'rensétórías, decreta:
Art. 1.° Pica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a isentar do ímposto de transmissã-o de pro-prieda-de
inter-vivos as transações de alienação
ti dominío direto e da constdtuíção. de
en.tteuse e da sub-enfiteuse relativas
a imóveis foreiros à Pa-efeicura do Dís-

tcíto Federal.

E"8RlGO G.

DUT~A.

Benedito Costa Neto.

TABEI,A DE AUXíLIO PARA 00BRiIR DIFERENÇAS DE CAIXA, DE
QUE TRATA O DEC'RETQ N.o 22.4'54,
DE 14 DE JANETIRO DE 1,947

Padrão ou Classe
de vencimentos
N e 94, 95 e 96
L

93
S2
J e 91
33 e -34

Mensal!.

ors

Anual
C"$

:WO,OO
195,00
180,00

2.400,00

157,5-0
135,00

1. 890,00
1. 620,00

80,00

960,00

2.~40,00

2.160,00

32

ATOS

DO

PODER

DECRETO N. o 22.455 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1947
Concede à "Emprêsa de Naueçaçao
Fluvial Leão Júnior Limitada" autorieaoao para funcionar como eznprêea de navegação de cabotagem, de

acõrao com o que prescreve o Decreto-lei número 2.784, de 20 de novem~
uro de 1940.

à

lei n. o 2.784, de 20 de novembro de
1940, e com o contrato social que .apresentou, .constante de escrát.ura públíca lavrada em 14 de dezembro de 1946,

obrigando-se alliesma sociedade a
cumprh- integralmente a.') leis e regulamentes em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida autcríeação .
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1947,
126, a da Independência e 59, a da República,

G.

ma sociedade obrigada a cumprl~
integrálmente as leis. e regulamento
em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da referida autorrzaçâoj
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1947,1
126.° da Independência e 59.° da Re-I
pública.
EURICo G. DUTRA

lVIorvan Figueiredo.

O Presidente da República atendendo ao que requereu a sociedade "Emprêsa de Navegacáo Fluvial Leão Júnior Limitada", decreta:
Artigo único. E' concedida
Emprêsa Navegação Fluvial Leão .rúencr
Limitada", com sede na cidade de São
Mateus do Sul, Estado do Paraná, autorizacãc para funcional' como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acêrdo com o que prescreve o Decreto-

EURICO

EXECUTIVO

DuTRA.

Morvan Fiinceiretic,

DECRETO N.' 22.456 - DE 16
DE JANEIRO DE 1947
Concede à sccieâeâe anônima "Irüernational Aiioertisinq Seroice" autorizaçâo 'para funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requerem a sociedade
anônima "Internatãonal Advertãsing
Servíce", decreta:
Artigo único. 'E' concedida à sociedade anônima "Internatíonal Advertismg Servlce", com sede na 'cidade
de Newark, Condado de Easex, New
.Jersey, Estados Unidos da América,
autorização para funcionar na Re-,
pública, com o capital de C1'$
.
135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
cruzeiros) destinado às suas operações no Brasil e os estatutos que apre-,
sentou, mediante as cláusulas que êste
acompanham, assinadas pelo Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, ficando a mea-,

CLAUSULAS QUE ACOMPANHA0'\[
O DECRETO N.o 22.456. DESTA
DATA.
I

A sociedade Internatlonal Advertd-,
síng Ser vice é obrigada a .tcr perrna.,
nentemente um representante geral no
Brasil, com plenos e ílímitados poderes
para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer
com o Govêrno, quer com particulares,
podendo ser demandado e receber ci.,
taçâo inicial pela sociedade.
Ir

Todos os atos que praticar no Brasil
ficarão sujeitos ürucamente às respectdvas leis e regulamentos e à jurisdi.,
ção de seus tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a refertda sociedade re.,
clamar 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 re.,
ferem,
IH
A sociedade não poderá realizar no
Brasil os objetivos constantes do seu
Certificado de Incorporação. que são
vedados a sociedades estrangeiras, e
só poderá exercer os que dependam de
permissão governamental depois desta
obtida, e sob as condições em que [01.'
concedida.

IV

Fica dependente de autorização do
ooverno qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ser-Ihe-á cassada a autorização
para funcionar na República se tn,
f'ringir esta cláusula.
V

Pica entendido que a autorização é
.dada sem prejuízo do principio de

ATOS

no

PODER

a..:har-se a sociedade sujeita às disposícôes de dírcíto que regem as socícda.
des anônimas,

VI
A Intraçâc dê qualquer das cláusulas
cara a qual 118,0 esteja cominada pena
~special será punida com a multa de
mil cruzeiros (01'8 1. 000,00) a cinco
mil cru~eÍl'os (OrS 5.000,00) e, no caso

de remctdéncia, cem a cassação da
autorização concedida pelo decreto em
virtude' do Qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 16 de [anelro de
194:7". - Morvan Figueiredo,
DEDRETO N.o 22 A57 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1947
Concede à socicikuic "Navegação PalmUjtes Limitcuia" autorizactio para
iumcionnr como emqirésa ae navegacdo de cabotagem, de acôrdo com o
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anônima "Skyways Internatdonal 'I'ra-,
ding & 'I'ransport Co.", decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Skyways Internatio-,
nal Tradíng & 'I'ranspcrt Co.", com
sede -ia cidade de Miami, condado de
Dade, F'16rida, Estados Unidos da
Amérrca.Yautorrzaçâo para funcionar
na República, com o capital de OrS ..
1;15.000,00 (quatrocentos e quinze 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 do Trabalho, Indús.,
ta-ia e Comércio, ficando a mesma sc-,
dedado obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
cu que venham a vígurar. sôbre o objeto da referida autoriaaçâo
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de
191'7, 126.0 da Independência e 59.0 da
Repúbhca..

Que prescrev8 o Decreto-lei núme-

EURICO G.

ro 2.784, de 20 de ncmembro de 194.0.

Jilio1'van Fíçueireâo,

O Presidente {la República, atendendo ao que requereu 3, sociedade "Navegação Palmares Limitada ", decreta:
Artigu único. E' concedida à sociedade "Navegação Palmares Limitada", com sede nesta cidade do Rio de

CLAUSULAS QU1<: ,-ó"COMPANHAM
O r):~~CHET'O l\I.o ~~2.453, DESTA
JJA.',I'A.

I
A

Tnlll' ",;1'[. . Co.

Rio de danclro, 13 de janeiro de
1947 1260 da Independência e 59. o da.
RepÚblica.

nv.

EDr::::CQ G. DUTRA.

DEGG'.ETO N Y 22,458, DE 16
DE Ji).N.'J:n~O DE 1847
Concede ti soci~(Ió1(/,e anônima "Sk~/-·
wWjJs lni:.::rna[ionnt ']' y a d i iz 9 &
Trcnsnort Co., oiucrizoção puxa
tuncumar na Repúblictl.

O Presidente da República, aten..
ceudo ao que requereu a sociedade

'I'rading &
a \:21" pcr.,

soe é':,1"J:'8

Janeiro, a utorivacâo pena funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôruo com o que prescreve o Decreto-Ieí n.v 2,7-81.:, de 20 de novembro de 194.0, c cem o ccnu-a to social que apresentou constante de instrnmento
firmado Em 15
de agôsto
obrigando-se
a
mesma
a cumprir integralmente 2.S
regulamentos em vigor,
ou que venham
vigorar sôbre o
objeto da referida autonzaçâo .

Ivlorvan Figueiredo.

DUTRA.

maucmcmcn- 8
ral no

jJr~l'

é
um

i " C 1111

PCd('l'~S

;.'C:: resentante gen: s 8 ümutados

i~L

':~,l,'

detmítívamente

uc ::;e

~~US~;l

r.arem,

cucr C01D paI'...,

o s: r demandado e
inicial pela sociedade.
Ir

'I'cdos os

c.carao

;'~"OS

("VC praticar '.,0 Brasil

u.ucaroente às l'08p2C_
e à jurisdição
c.e :<;\;.:j rrouuals -udiclái'ios ou admí.,
no-ti a u vos,
em 1;2;'.'-00 al.,
!,~lnl, P(;~~<' a
scciodaoc rccla.,
EúU' ouatoucr
íuudada em
seus CS:lHEi' ü " ,
n<:10
POdOl'~\O servir de
l;,)l'aqualquer
rcctamacáo ocnoe. EC11úc ,\ cxccueâo
:;11!:

itc

:.'(~::',Tdamc·nl;o~;

~: S GIYCC1,:5 ÜU 8::1'\"-00::; 8. C~iJ(;

&180 se re-

III
A sociectarte não poderá realizar no
os objetivos constantes do seu
ele Iuccrporacâo QU2 são
Ved8.l~03 a socreôaces estrangeiras, e

só poderá exer-cer os que dependam de
perrrnssào governamental depois desta
3
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obtida, e sob as ccndiçôes em que fô'"
concedida.

IV
Fica dependente de autorização áo
Governo qualquer alteração que a so.,
Ci2à2.dE: tenha de fazer nos respectivos

estatutos.
Ser-lhe-a cassada a

autorízaçâo

para funcionar na República se m-,
n-ingtr esta cláusula.

EXECuTIVO

tos vigentes, ou que vierem a vigorar
sóbre o objeto. da autorização de que
trata o presente decreto.
Art . 3:°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de
1947, 126.° da Jndependêncía e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA

lVforvun Figueiredo

V

Fica cn-endído que a autorização é
dada

5e1'11

prejuízo de

principio

Jro

achar-Se a sociedade sujeita as clbposições d:; direito que regem' as so-

ciedadcs anonunas .

VI
A Infração de qualquer das cláusulas para a qual nao esteja cominada
pe-ra especial será punida com a multa
de mil cruzeiros (C",) 1. 000,00> a cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00l c, no C3:,)

de reincidência, com a cassacão da au".. .. rtaaçâo concedida pelo decreto ':;'11
vh-tuae do qual baixam as preseruca

cláusulas.

Rio de Janeiro, 16 de janen c de
jUoroatt Fiçueiresio ,

1947.

DECRETO N.o 22.459 DE 16 DE
JANEIRO DE 1947
Concede à Comqiannui Soberana de
Cal;i.'ali::açâo autorização para lusi-

DECRETO N.o :?~L4RO ;- DE 17 DE
JANEIRO DE 1947
Aul'ortrw o funcionamento de c-c-soe
da Faculdade de Ciências Eccnccmi-

ccs üú,hun

A!:JlIl>ü,

ae Nsterci,

o President-e da República, usando
da,:;, atribuições que lhe confere o ar-

37. Item I, da Co-istituicâo e nos
termos do artago 23, do Decreto-rei
I:." 1121, ele .::..1 «e Maio de 193&, decreta;
Artigo único. :8 concedida autcnaa-'
ÇàD para funcionamento dos cur-sos d-e
cténcias econômicas (; de ciências contábeis e atuariais da Faculdade de
Ciências Econômicas Martím Alouso,
mantida pela Escola 'I'ecníca de C::,mércio Martím Afonso, com sede em
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.
Riu de Janeiro, 17 de janeiro de 1947,
12G.o da Independência e 59.° da H0tl1,tu

pública.

eioruir e aprova seus estatutos.

Etntrco G. Dume .

O Presidente da República, usando

Clemente Maricni Bíttenccurt .

da atr-íbuícâo que lhe confere o artigo 37, Inciso I da Constituição, decreta:
Art. 1.0. E' concedida autorização
para funcionar em operações de capitalização, a que se refere o decreto
n.v 22.4-56, d s 10 de revereiro de 1933,
à Companhia Soberana de Capitalízaçâo, cem sede na cidade de São
Paulo, capital do Estado co mesmo
nome, constituída em assembléia geral, realizada em 30
de agosto de
1946. cem a alteração constante da
escritura publica lavrada Em notas
do tabelião do 13.° Ofício, a 31 de
dezembro do mesmo ano,
ficando
aprovados os estatutos adotados pelos
subscritores elo seu capital e constantas da referida assembléla ,
Art. 2.°. A Sociedade ficará -integralmente sujeita às leis e regulamen-

DECRETO N. o 2? .461

-

DE 17 DE

Jl\...NEIl-i,O DE 1947
Extingue vaga de Deetnchante Ad1,,taneíro junto ct Alfóruieça do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usande. da 3.tríbuíçâo que lhe contere o
ar,igo 87 Item I, da Ccnst.tu'cão ,~
nos têrmos do art.go )6 do J) coretolei n.» 4.014, de 13 de janeiro de
1942, decreta:
Art . 1. o Fica extinta a 1.'9.3'8. de nespachante Aduaneiro junte Ú Aüá.cdega cio FUo de Janeiro. .íecorr mt~ no
falecimento de Acauan de Paula Santos.

ATOS

:pO

PODER

Art. 2. o .Revogam-se as disposições
em contráno.
Rio de Janeiro, 17 ,de. janeiro de
1947, 12GY da Indepeudêncía B bs." da
Rel~úblic8.'.

EURICO

G
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DECRETO N.o 22.464 - DE 17 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza estrangeiro a adquirir terreno acrescido de marinha que menciona, situado nesta Capitui,

DUTRA.

o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe contere o artigo 87, número I, da Constrtuiçâc, e
tendo em vista o disposto "o artigo
205 do Decreto-lei n.» 9.760, de 5 de
DECRETO N.o 22.462 - DE 17 DE
setembro de 1946, decreta:
JANEIRO DE 1947
Artigo único.
Fica o Serviço do
A~"tori~:rl estrangeiro a adquirir iraPatrimônio da União autorizado a
cão ideal do domínio ó.nt de terreno
transte.nr ao 31'. Mauricio A useh , arde acresciacs de marinha, que mengentino naturaliza..do, as obrrgaçóes 1'eciona, si'iuuio na Capital Federal.
Ierentes ao aforamento do terr-eno de
acrescido de marinha, 10t2 427 da quaO p-rsidcnte da República, usando
eira 17, Urca, beneficiado com o préda atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 37, número I, da Constituição. e' dio n.» 120 da Rua Cândido Gaffrée,
freguesia da Lagoa, nesta Capital, de
tendo em vista o disposto no art.. 205
que trata o processo protocoiaco no
60 Decreto-Ieí n.o 9.760, de 5 de S2"~
Ministério da Fazenda sob n." G, .427,
tembro de 1946, decre ta :
de 1844.
Artigo único. Fica Jcsé Maria Dias
Rio de Janeiro, 17 de janeiro ele
Lopes, de nacionalidade pcztuguêsa,
194'7, 126.° da Independência e 59.° da
autor.aaüo a adquirir à Importadcra
República.
Marca ntú S. A. a Jraçâo ideal de
EuRICO G. DUTRA.
t-inta ê dois - mil avos (32/1.000)
do domínio útil do barre.no de acresCorrêa e Castro.
cidos de marinha formado p!:los lotes
ni. quarenta e nove (49) e cinqücnta (50) 03 QU9.::l:'a sais (6), do Cais do
Pôrte do R~o de .raneiro, sltuaüos na
DECR.ETO NY 22.465
DE 17 DE
Avenida Vsncauala, antiga Rua Scgma,
JANEIRO DE 1947
F:.:gTc'::3~a de .Santa Rita. na Capital
Fairr.sJ, correspondente a Jraçâo ideal
Libera bens.
ao grupo das salas ns. 801, 802, 803,
804, 305 e 806 do 8.0 pa vunanto do edrO Presidente da República" USanfic;o Em cons.truçâo naquele t2'.·:·SDO,
do da atribuição que lhe confere o
artâ 81 n.v 1 da Constituição F2dr:: que L·?.tJ. o P:'O::êSSO prctocolaüo no
Ministério da Fazenda sob o númederal 8 o Decreto-Ie.í n.v 9.123 de 3
ro 24.3.232, de 1945.
Q-2 abril de 1946, decreta:
Art. 1.0 Ficam liberados os bena
Rio de Janeiro, 17 de .Ianeiro de
situados no Brasil pertencentes 3."
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Dr. Fausto Musacchio, cidadão ital.aRepública.
no dcmlciliado na Itália, transmitiEURICO G. DUTRA.
dc~ por morte dêsta a seu único herdeiro Dr. Ol'f2'Ü Domenico Musacchio,
Corrêa e Castro.
cidadão brasileiro, camelo com brasíletra e dcmícihado no Brasil.
Art. 2.0 REvogam-se as disPDS:ÇÕ25
em contráno.
DECRETO N.o 22.463, DE 17 DE
JANEIRO DE 1947
R!o de Janeiro, 17 de janeiro doe
Autoriza estrangeiro a adquirir ocuoa- 1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
çdo de terreno de marinha que menCorrêa e Castro.

ciona,

situado nesta Capital.
EURICO

G.

DUTRA.

Raul Fernandes.

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

Corrêa e Castro.
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DECRETO N.« 22.453 _ DE 17 DE
JANEIr{,ü DE 1947
Declam de utilidade públiw, par:t
deSa1JTO}JTiacão
pela
Estrada
de
FerroCenÚal do Brasil, a área de

terras e benfeitorias que menciona.

EXECUTIVO

EH levado à conta. do
Melnoramentos' daquaia

pectivo crédito
"Puudo de
Vis,çê:o.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de
H;117, 126.° da Independência B' 59.0
da. República.
EURICO

o Presidente da. R-epúbli-ca, usando
da atrfbuícâo qU-8 lhe confere {J artigo 87, número I, da Constituição, de-

G.

DUTRA.

Clóvis Peeuma.

creta:
Artigo único. Ficam declaradas ,de
utilidade pública, para desapropriaçâo judicial ou por via amigável, pcla Estrada de F<;l'1'O Central do Bz-asil, nos termos do artigo 5.° alínea
h e j, do Decretc-Iei n.? 3.235, de 21
de junho de 19±1, uma :11'2a da terras e benfeitorias na E'2Tra do Calaboca, Município doe Maricá, Estado do

Rio de .Janeiro, área com 9, superfi-

cie de 1. ego. OOO:m2, conforme planta
número 501-42 da Seção T-écnica, da
Estrada de Ferro Maricá, que com
êste C3.iX8., devidamente rubricada.
Parágrafo único. A desaprcpxlação
de que ,se trata é considerada de cnráter urgente, para os etsátos do artigo 15 do mencionado Decreto-lei.
Rio de .Janeiro, 17 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. Duma.

DECRETO N.o 22.467 - DE 17 DE
JANEIRO DE 194,7
Antoriza a retrovenda
de terrenos
desapropriados pela Viação Férrea
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 37, número I, daOonstit.u.ição
decreta:
Art. único. Fica a Vlacâo Férrea
do Rio Grande do Sul autorizada a
promover na forma. elo disposto no
art. 1.150 do Código Civil, 2,$ retrovendas de áreas dos terrenos desa ..
Pl·CIJYip.tiDS para construção da varida

ant-e . Barreto-Gravata! (hoje PestaJ.~1,50m2,

pelo

impcrbància de trinta e cinco mil, trezentos e treze cruzeir-os (OrS
35.313,00) correspondente ao valor da
desapropriação, conforme

plantas e

relação que com êste baixam, devida.m ente rubricadas, áreas que S'2 tornaram desnecessárias 'por eícíto da
modífícaçâo do primitivo traçado da

mencionada variante, devendo o res-

DE 17 DE

JANEIRO DE 1947
?í'orí"OÇJa, por 10 a-nos, a concess-io
ouicrçaüa à Rádio Clube de Per-

nambuco, atualmente denominada
"RácHo Clube de Perruimouco S. A.",
pare! estaoelcccr, na cülacle de Recife, Bsuuio de Pernambuco, uma

eutacão rculioditueora.
O Presidente da República, usando

da a tnbuícão que lhe confere o

8.1'-

tigo f/I, numero I, da Oonstátuícâo,
atendendo ao que requereu a Rádio
Olube de Pernambuco S. A., e tendo
em vista o disposto no artigo 5.°, número XII, da mesma Constituição,

decreta:
Art.

1.0 Pica prorrogado, por dez

anos, o prazo do contrato a
refere o DeCT-2to

Clóvis Pestano.

na), num: total de 52.

DEcaETü !\T. o 22.468 -

n.v

QU..:;

se

407., de 31 de

outubro de 1935, celebrado entre o
Governo FedeT8J e a Rádio Clube de
Pernambuco, que passou « denomin8,1.'-38 Rádio Clube 6..:; Pernambuco
S. A., em virtude de mcdífícaçâo

realizada em sp'<J.ses'catutcs e aprovada pelo Ministro da Viacáo c Obras
Públicas, para o estabelecimento na
cidade de Recife, Estado de Pcrnambuco, de uma estação radiodifusora,
sem direito de exclusividade. ObSC1'Va.das tôdas as cláusulas que acompa-

nharam -o referido decreto.
Art. 2.° Para os efeitos decorreu-

tas dessa prorrogação, será assinado,
no Mímetério da Víacão e Obras PÚbbcas, no prazo de 60 dias, a nartír
da pub1i-88~ÇJO dêste decreto no DÚlrio Oficial, bêrmo aditivo ao contrato
dê ;) de dezembro de 1935, registrado
nele 'J'xíbuual de Contas em sessão

<k 31 do mesmo mês e

8HO;

R-io de Janeiro, 17 de janeiro de
194'7, 123.° da Independência e 59. 0
da República .
EUftIco

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

ATOS

oo

DECRETO N.o 22.469, DE 18 DE
JANEIRO DE 1947
Altera

Sub-tiiretcnía de Técnica Aeronáutica

1 mestre, referência XV.

Tabelas Numéricas, Ordiná-

FL'i,~ c
cc , ;';>.;2rr,nü'!nC-rário-mensalista de repartições do
Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 37,
número I, oa Constituição, decreta:
Art. 1.° F'!"Jm. ",;:;I:-':::''-'2!2(;i~\8::;, 8. 1.'8.1'til' de 27 de "'86StO 0.2 194,6, em Tabelas

Numéricas Ort.inártas de Extranumerário-mensalista de repart.íçôes 6.0 Mi-

nístévio da Aeronáutica, as seguintes
funções:

Serviço

Escola de Aeronáutica

2 artífice, referência XI

1 radíctécnico, referência XVII.

Escola de Especialistas de Aeronáutica

Técnico

de

Aeronáutica:

1 mestre, rererêncía XIII.
FábricC{ do Galeão
2 delíneadcr-auxíliar, reíerêncía XVI.
)j

mestre, referência XV.

Parque de '.Aeronú,utica

dos Ajonsos

1 ines re, rererência XVI.
1 mesnc, rcteréncía XIV.
j;[i'{;:íoria uc RJ'LtlS Aéreas

1 cartógrato-auxilíar. referência XIV.
1 racdotclegrafísca, reí erencia XVI.
Diretoria

GABINETE DO MINISTRO

Serviços Aiuxiliures
1 Artífice, referência VIII
1 taquígrafo, referência XvIII.
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de

Obras

1 auxiliar de escritório, reterêncía
VH.
2 engenhairo, rercrêncía XXII.
Aeronáu~

Diretoria de Intenclência âa
tica

1 auxiliar .rtc escritório, rercrêncía
XI.
1 auxiliar de escritório, rcrcréncie

VIII.

1 contabilista auxiliar,

reíerencía

1 dentista, referência XIII.
1 mestre, reterêncla XIII.
2 professor-adjunto, referência XVI.

XII.
1 pcrtcíro, referência XL
1 tesoureiro-auxiliar, referência :X:III.

Diretoria: do Pessoal

Xlii.
18 operador, referência VIII.
1 mestre especializado,
referência
Xi/II:C

motorista, referência IX.

Diretoria do JliIateruú
1 auxiliar

de

esorttórto, r ef'erêncía

VIII.
1 me ecologista-auxiliar,

4 operador especíalízado, reterencra

1 mestre, referência XV.
2 mestre, referência XIV.
2 contabilista, referência XVII.

referência

Base Aérea do Guleõo

XIV.

mestra, rcZ2xs;'i;:;> --;'-c,-.rv.
2 mestre, refcrcnc.a XIII.
1

1 auxili-ar de

Deposito de Acroncvisc« do Rio de

Jumcirc

3 amanuense

auxiliar,

1

artii'ic~,

referência XI.

auxí líar c c

bcrit·Ólio,

rererêncía,
rej'eréncia

XI.

1 auxiliar de

3 mestre, referência XIII.

2 mestre especiaüzado,

referêncta

XVIII.

XIV.

2

escrittório, referência

\/UI.

esci-itórtc, refcrêneía

X.
2 auxiliar dê cscrâ'ór!o. referência
IX.
'1 auxiliar de escritório, referência
VIII.
1 mestre, rercrêncla XVI.

2 mestre, rererúncía XV,

1 motorrsta-auxilí ar, referência VIII.
1 motorista, referência IX.

3 controlador do vôo,
XIII.

u-efeeência

Qual'tel General da 4. e Zona
1 auxiliar de escritório, referência
VIII.
1 mo.orísta, referência IX.
Quartel General da 5. a Zona

1 auxiliar de

escritório, reterêncía

VII.
Base Aérea de Florianópolis

1 mestre, referência XIII.

38
Hospital Central da
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Aeronáutica

5 enfermeiro, referência IX.
1 ascensorís .a, referência VI.

Art. 2. o Plcam ccriadas e' alteradas as Tabelas .Numéricas Ordinárias e Suplementares de Extranume-

rário-mensalista das repartícôes constantes da relação anexa. tvc . 3. o As funcôes erradas em

EXECUTIVO

Art.

4. o As alterações a que

se

referem os arts. 2.° e 3.° vigorarão
a partdr de 1 de janeiro de 194.7.
Art. 5. o Revogam-se as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.

'Tabelas Suplementares, por tôrca do
disposto neste decreto, são exercidas
pelos servidores cujos nomes cons-

EURICO

tam da relação anexa.

Armando

G.

DUTRA.

TromjJowsky.

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
GABINETE DO MINISTRO -

SERVIÇO DE TRANSPORTE

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

funções

I

I

I

II"

I

Séries "funcionais

Referência

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
funções I

Número
Tabela

de

Auxiliar de Escritório

---

IReferência

i
Tabela

8
."

II

1
1
1

Séries funcionais

I

I

11

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

IX
VIII
VII

Ordinária 11
Ordinária
Ordinária
.

3

I

-

-

1

---

oo

Auxüuir de Escritório

I :::::::::::::::::::::::::::
I .. ····· .. ········· .. ··· .. ·

I

H

-

-

VII

'"
o

::)

~

1

I

"
~

Mestre Especializado
1

---

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

XXII

I

N

"'

...

o

DIRETORIA DE INTENDÊNCIA

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

de

b

o

I

Número
funções

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

crs

Nat. de função (Cont.)

Tabela

Número

de

I

Séries funcionais

I1 funções

Referência

I

Tabela

;g
"

~

"
Escriturário
1

Encarregado de turma de
classificação de despesa
da 2.a Seção da l.a Divisão do Serviço da Fa
zen da
.

1

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

XXIII

~
8"

~

(j

M

2.250,00

DIRETORIA DE AERONáUTICA CIVIl..

Tabela Numérica Suplementar
ij

SITUAÇÃO ATUAL

I
I

Número
de
funções

Referência

Séries funcionais

Tabela

!I
"
II NÚ~erO I

I:

funções

Mestre especialízado (Subdiretoria de Técnica Ae-

ronáutdca)

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

T.a.M.

XXIV

,

I
Número
de
funções

1

I Nat.

de função (Cont.)

I

._

c-s

I

I
PUôto

..I

I

4.050.00

-

Assistente Jurulico

IReferênCia!
!
I
I

.

I'

i

········..·········..·······1

1-:

I

Observação

II

1I

XXIV

Tabela

i';'

I

o

I

8

I

"'g

~

I

I

~

"

Esta função continuará)
preenchida por Frederico!
Alfredo da Silveira.
i

,.,o~

I

"

~

SITUAÇÃO ATUilL

-

Séries funcionais

I

I

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

Tabela

8

SITUAÇÃO PRO~OSTA

rII
Número
de

funções

1

1

I

Referência

Séries funcionais

Tabela

I

I

I

""

...I

I

XXXVI

.

~

t;

DIRETORIA DO MATERIAL

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇAO PROPOSTA

1I

Número

I

funções

I

de

1

I
crs

Nat. de função rOont.)

II
I

I

Despachante Aduaneiro ... 1

I
4.500,00 I

I

I

I

I

Tabela

Número

I

de
funções

r

I

Séries funcionais

Referência

I

1

Administrador do Parque
Combustível na Ilhada
Casa da Pedra e Ilha
dos Ferros .............

1

--

2.700,00

I

1

I

~

'g""

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

"

XXXIX

l1'

"

!

Administrador

1

i
o

Despachante

- -I

Tabela

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

XXVII

I

I

DIRETORIA DE MATElUAL D:::': ,iERONÂUTICA -

SUB-DIRETORIA

DE

TÉCNICA

AERONÁUTICA

Tabela Numérica Suplementar
.

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

.

Número
de
funções

---

I

Engenheiro aeronáutico ... 1
Engenheiro
especializado!
em aviação .............. 1

Tabela

1
1

5.250,00
4.000,00

Séries funcionais

de

funções

I

I
1
1

Número

ors

Nat.. de função (Cont..)

.

-2

2

---1

Tradutor .................

2.700,00

1

---1
I

1

---1

I Técnico em manipulação
I de explosivos ............
I

Tabela
~

I Engenheiro Especializado I
I ::::::::::::::::::::::::::::!
I

I

I

I ....... ~rad:ItOr.. .. .. .. ..

I

I

I

I

1

Referência

~
~

e

o

XL
XXXVI

I

XXVU

I
I,
I

i
to

,.,o
~

~

Artífice

1

2.250,00

---I

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

I

XXIII

tl

:t

DIRETORIA DE :l>lATERTAL DE AERONt\UTrCA -

SUB-DIRETORIA

DE

TÉC!'.'TCA

AERONAuTICA

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funçõ-es

Séries funcionais

Referência

Tabela

I

-2

---3

\

Mestre Especializado.......

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

....... , .....................
Mestre Especializado ......

XXV

-

-

XXII

T.O.M.

I
de
funções I
I
-

-

1

T.a.M.

2

---

I

3

~

o

IReferência

Séries funcionais

Tabela

~
"
~

. i'Vlestre Bspeciulizaâo

I ............................
................. ............
...............................
,

..

-

00

,,

Número

.

1

"~

SITUAÇÃO PROPOSTA

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

i

•

•

.. •

•

•

•

•

•

.. •

•

•

•

I

I

~j

"

n

XXV

-

-

XXII

,

I

""

~

Tabela Numérica Suplementar

li

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
funções \

1
1

--2

i

I

Séries funcionais

I
I Referência I·

\

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

I
I

I

Tabela

I

!

Tradutor
Tradutor (S,erv.iço Técnico
de Aerunáubíca) . .. ", ..

snUPiçÁo

I1I

XXVII
XXVII

I
I

Número
d'"

I

Séries funcionais

Referência

funçÕes \

I T.O.M. 1
I
J
li - - I
I
I

I

PROPOSTA

1

Tradutor Especializado

I

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

XXXIII

T,Q.M.

Obserxactio

1I,I

II

Tabela

8

"'o
~
~

"

f1l

ta
n

1

II

I
I
I

~

in

I

~

i§

Esti?o função contmuara
preenchida por Bruno j
Luéwlg Sternberg .
I
I
I

~

~

~

DIRETORI.-1. DF. MATERIAL DE ,iERONÁUTICA

SERVIÇO

TÉCNICO

DE

AERONf'UTICA

~

Tabela Numérica Suplementar

SITU/I'ÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

li'I

I1

Número
de
funções

I

Na t. de função

c-s

I

Tabela

I

11I Número
de

I funções

II
Encarregado Seção de Ae-

rodmâmica

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

5.250,00

I
1I

1

I Encarr-egado
Seção de Ele-i
tricidade
,
..

5.250,00

Séries funcionais

II

Referência

J

H

g

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

...

-o

~

............................ 1

XXXII

I

I

I
1

Engenheiro do L3.bOratõriO!
de nnséros e Pesquisas ..

4.500,00

1

Engenheiro Químico Chefe
de Seção Combustível e
Graxas
" ..
Químico Especializado
.
Químico Industrial
.

4.200,00
4.200,00
4.200,00

1

Engenheiro Químico

3.450,00

1
1

.

II

I

11

J

1

3

1

5

I

"

o
oo

I
1

3.450,00

Tftbela

iJ>

Engenheiro Especializado

12

I

~

o

n

Quimico Bepeciulizaâc
·• .....•...........

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

~
8

I

xxxrv
XXXVII

XXXII

F,1BRI('.~ DO GALEÃO

mATERIAL DE ,iERONÁUTICA -

Tabela Numérica Suplementar

II

SITUA'ÇÃü ATUAL

SITUAÇÃO PROPCSTA

"

Número i

de
funções

I

Nat. de função <cont.)

I

CrS

I

Tabela

li

Número

1I

de

I

I funções!

I

1

Me:::~!1i~o

especializado em
aV1J.çao
.,

l

1

1

I

I

2.700.00

I

II

1
1

li-

4. zoo.oo
4.20000

!

'I

1

~

o

~

I
I
............................i

o

'1J

o

I

I
I

~
~

. XXVII

I
I

I

I XXXVII

i

:.Tabela

~

'I'ecnoloçíeta

Chefe dos Lob. P2SQUi"J
Químicas e Matalografta.]
Che-a da Seção [,2 Fun-!
díção e Tratamento Tél'-I
mico

Referência

Artífice

I
1

I

I

I

i'

Séries funcionais

"

I

t<1

I

54

I

!

~
~

§
o

•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i

2

II-Z

c:;

.

~

SITUAÇÃO A'IUi\L

SITUAÇÃO PROPOSTA

.

I

c.s

de
Natureza de runçâo rcont.)
funções

Tabela

I

1
1
1

il

I

N.'

I

11.
,I N.'
de
" funções

Séries funcionais

li

ntca e fundíçâo ..........

4.200,00

Engenheiro eletricista ...... 1 4.200,00
Engenheiro responsável pelo
.serviço de ~~t?l'eS, banco I
de provas e hehces ....... 1 4.200,00

~
I

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

3

"li.J
I

i

Engenheiro Especializado

,11
11

) Referência

I

1I

I Chefe dos Serviços de meeã-

,.

Ij-li
3

I

Tabela

I

I

~

00

8

g
~

I

XXXVII I

I

l"

x
~

~

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DE AERQNÁUTICI\ -_. PI\RQUE DE AER0Nfi.UTICA DOS J\FONS OS

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

N.o

II

de
Natureza de função (cont.)
funções

II

crs

I

Se nes funcionais

II fUnçÕeSj

I I

I
1

N.'
de

I Tabela

I Fiscal da Seção de Equipamento elétrico ............

1I

2.850,00

:

Fiscalãe Seção

I

I
XXV1II

1

! Técnico especializado em Ae-I
ronáutdca

................ \

~

in

o"

11o

g

~

1

I

Tabela

I

I
\

1

I

I

Engenheiro Especializado

1

5.250,00

I

XL

1

*

DIRETORL-\ DE r.:rt.'rERL-\L BÉLICO Dl': AERONÁUTICA T~lbela

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

I

I

I

Número

I

de
funções

1

,

e radioelétrico

_

I I
Operador especíal.zadc em
estrutura cc ferro, e aço

2.400,00

Referência

Tabela

~
8

Radiotécnico

."

o

11

1

XXXVII

11_

1

XXXIV

II

2

II

.

]1

I

II

'I'écnlcc em revisão, reparação de aparelho c e bordo

PROPOSTA

Séries funcionais

I

Técnico em revisão, repara-I
çâo óe aparelho de bordo
e radioelétrico
.

1

Numérica Suplementar

ATUAL

Número I
de
I Natureza de função (cont.)
funções

'"
'"

PARQUE DE AERONÁUTICA DOS jlFONSüS

1
1

XXIV

~
~

,~

!

DIRETORIA DE MATERIAL DE AERONÂUTICA -

DEPÓSITO DE AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO

Tabela Numérica Ordinária.

SITUAÇÃO

N.'

de
funções

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I

II

.

I
I

Referência

Séries funcionais

Tabela

I

N.'

de
funções f

Séries funcionais

Referência

I

I

Mestre
-

3
10

I

13

-

1

"'~
~

g
§
Mestre

-

XVI
XV

I

XIV

I

I
I

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

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

1

~

w

8

I
Dentista.

I

Tabela

-

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

1
3
10

T.Q.M.
T.Q.M.

I,

14

XVII
XVI
XV

I
~

l;2
DlRErüRIA DE OBRAS

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

II
N.'
.de

funções

.1
I

o-s

Natureza de função (cont.)

Eng~nhelr6 de infraestrutura.

I

Tabela

II

6.000,00

I

Arquiteto

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

5.250,00

I
I
I

Engenheiro de edificações ..
Engenheiro arquiteto .......

4.500,00
4.500,00

I
,

Séries funcionais

2

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

I

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

3

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

4.500,00

I

I
I
I

fu~:ões\

6.000.00

Engenheiro de. instalações ..

.

N.o

( Referência

I

I

I

Engenheiro Especializado

I

Engenheiro especializado ínstal ações elétricas e htôráulicas .... . ...... . ........

I'

~
Tabela

"

~

o

~
"
~

I

XLI

I
6

\

2"

~

XL .

XXXIX

111

I

I
I

DIRETORIA DO PESSO....L -

SER1JIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA AEROl;;AUTICA

Tubela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO

~

!'

I
Séries funcionais

~

SUUAÇÃO PROPOSTA

11

I
. N.o
de

ATU,'IL

N.'

Referência

Tabela

funções

I
I

8
Séries funcíonaís

I funções
de

Referência

II

.,

II

2

I

I

I

I

I

I

I

I

·1

,

'd

g
~
~

I

I

Tabela

~

M

Fot6(1ra!o
• • • • " o o o o • • • • •v o • • • • • "," o o . o o o .

XII

I

2

I

i?!

DmmORfA D~ notAs

dREAs
11:

Tabela Numéric.a Suplementar
,

SITUAÇÃO ATUAL

'SITUAÇÃO

I
N.O

o-s

de
-Natureza de função (cont.)
funções

1
.

de
funções

Séries funcionais

Operador de Tôrre
de Contrôle

.
J
Operador chefe de tôrre de
contrôle ..................
Operador de tôrre de con-

4.200,00

1

trôle ....•.......•........

3.750,00

1

Operador de .tôrre de ccntrôle .....................

1

Tabela

i

I
I

I

1

N.·

3.150,00

1

I

mcecsra

I

I

I

I

2.700,00

XXX

1

I
XXVII

.

tâeteoroíaçteta

I
I
I
I

I

XXXIV

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

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

Meteorologista especíalízaôo
em Aeronáutica ..•....•..

4.050,00

/

.

I

I

1

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

~

'"

s
XXXVlI

3

1

Tabela

I

I

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

Radiotécnico

Encarregado da estação de
1
rádio do pôsto de PerI - nando de Naranha ••....

Referência

XXXVl

~
~

'"

i

GABINETE DO ~UNISTRO -

ESCOLA DE AEROWÃUIICA

Tabela Niunericá Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

No'

de
funções

Séries "funcionais

IReferênCia!
~---c-~

Dentista
1
1

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

SITUAÇÃO PROPOSTA

I1

XVIII
XV

Tabela

I

I

'I

No'
Ifunções
de I
I

II

Toa.M.

I I
Referência

I

,[

-~-

I

Séries funcionais

õentíetà

1 I " " " .. " " " " " " " " " " .

II

-

I T.a.M.

I
X~III I
I

I

-xv

H"·"·······"·····""··,, ..

2
--,---

Tradutor

1
2

3

,/

11

~I

6

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

Tabela

I
I

~---

I

I
XIX
XVIlI
XVlI

~
o

'"

8
~

"

~

t<!

"

~

g

a""

I
~I~ ___

'"
'"

Tabela .Nurnérica Suplementar

snUAçÃo

cn

'"
ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I

I

N.o

Séries funcionais

de
funções

Referência

Instrutor de Paraquedismc .

1

3.450,00

Tabela.

IN.'
de \
funções

li

Séries funcionais

,
Instrutor

II

1

I
DJRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA -

I

.... ········· .. ··· .... ·.. ·· ..1

1

Tabela

\ Referência

XXXII

I

II
I

i
._-

~
"

HOSPITAL CENTR/iL DA .~ERONÁUT:rCA

~

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

I
N.'

1I

de

Natureza de função (eonü.) \

f1l

Cr$

séries funcionais

Tabela

funções.

I\ Referência I\
I

I

Dentista

Dentista especializado em
prótese e buco-facíal e cirurgla

1

II

§"

SITUAÇÃO PROPOSTA

1\.TU:\L

2.700,00

1
1

8

XXVII

(j

Tabela

DIRETOBII'i DO PESSO','\L DÁ J\ERON..\UTICA

Tabelo. Nnmirica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

~~o

I

1

.,
.,

..

... , . , . , ...... , ... " .......
........ , . , . , .. , .......... ,
'., .....
...... , . , ....

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

10

,

,

,

,'

.... , ..

,

'.,

,.,.,

,

'

,

,.,

.......... , ' .........

II
I!
II,

XI
Ordinária
X
Ordinária
IX
Ordinária I
VIII . Ordcnárra I
VII Ordinária I

I
I ....

- I
1
3
5

,

,.,.,.,

9

-

".

.....

1·············=·············
I.............................
I .............................

I Ordinária li'
X~III ordi~ria 11·
XX

XV
XIV

Ordinária
Ordinária

I
1.1

I
Auxiliar de Escritório

-

2

-

5
7

~.O,~~~~l,a,~~~ ~.~~

I

Referência.

1

1

4
8

14

8
"d

I

~

-

-

1························1
I
I
. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .I

.............~ ..............I
--

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

00

I
......... , ..... , .......... , ..

.. , . , . , . , . , ........... ' , . , .. ,

~

XI
X
IX
VIII

g
~

-

XI

'x'""
o

-

§

s

. VII

controlador de Vôo

1
-

Tabela

I

Ordinária
Ordinária

1
I
I
I

I

••c .••••.•...••.••••.....•... 1

2
2
2
2
5

1

Séries funcionais

..

Auxiliar de Escritório

13

IX
VIII

".~.,

8

PROPOSTA

11----1
·
.......... ~â.tíf'~~
XI I Ordinária
.il
21 I
X

Artífice

I

2
2
3

Referência

Séries funcionais

I'

Iunçôes
___ i

SITUAÇÃO

I
XX

XVIII
-

-

XV
XIV

$

ATÓS

53

DO

PoDER

RELAÇAO NOMINAL A QUE SE REFERE O ART, 3.° DO DECRETO
N.o 22.469, DE 13 DE JANEIRO
DE 1947
.
DIRETOR,IA DE INTENDÊNCIA

1 -

1. Escriturário, ref. XXIII:
Júlio César Teles Mendes.
DIRETüRII\ DE AERONÁUTICA CIVIL

1 -

2, Tecnclogista, rei. XXXVII:
Newton de Carvalho Simões.
Maurício Sclano Carneiro da
Cunha,
3. Engenheiro Especializado, referência XXXVII:
1 - Clito Guerra Matos,
2 - Mário Aires Cunha.
3 -:- Pedro Antônio de Meneses.

1
2

1. Piloto, ror. XXXVI:
Manuel Carlos Pinto.

DIRErORIA DE MATERIAL BÉLICO
DE AERONÁUTICA

Parque de Aeronál!tica dos Atonsoe

DIRETORIA DO MATERIAL

1 1 -

EXECUTIVO

1. Despachante, ref . XXXIX:
Sílvio dos Santos Silva.
1. Administrador, ref., XXVII:
Joaquim Gonçalves Martins.

1 -

1 -

DIRETORIA DE MATERIAL DE AERONÁUTICA

1 -

Subâiretotic de Técnica

.
1 -

Aeronáutica

1. Engenheiro Especializado, referência XL:
Artur Soares Amortm .
1. Engenheiro Especializado, referência XXXVI:
Carmine Pecürellí.

1
1

1. Tradutor, ref. XXVII:
Mário Soares Valente
1. Artf üce, rer . X,XIII:
Manuel Pereira do Nascimento.

1

1

1-

DIRETORIA DE OBRAS

2, Engenheiro Especializado,

1 -

2-

Seroico Técnico de Aeronáutica
2. Engenheiro Especializado,

re-

ferência XL:
Mário Bacelar Rodrigues,
Flávio Botelho dos Reis.
!. Engenheiro Esuccíalízado. raterência XXXII:

l ~ Édgar'd Pereira Goular-t.

-

-

1', Quiinico Especializado,
rência XXXIX'
.Jaíme Cardoso Zagalo.

refe-

3. Químico

refe-

Especializado,
rência XXXVII:
João Ribeiro,
.Jorge Bai lly .

1-

12 -

·3

-

Especializado,
rência XXXII.
Lírídolfo. .José Mendes.

1 -

Mourão.

trôle, rei, XXXVII:
João Pedro Radler de Aquíno.
1. Operador de Tôrre de Contrôle, rei. XXXIV:
Ullsses Segui.
1. Operador de 'I'ôrre de Coutrôle, rei. XXX:

1-

Alberto Perreira da Costa.
1. Radíotécníoo, ref. XXVII:

1 -

Gabriel Dias de Freitas.
1, Meteorologista, ref. XXXVI:
Joaquim 'I'ôrres de Oliveira.

Fábrica do Galeão

1. Artífice, ref.XXVII:
Sebastião Jesus
de Miranda

I

1. Operador de 'I'ôrres de Con-

1 -

refe-

re-

ferência XLI:
Abeíllard Benedito Lamaígnére
Hassellman .
Carlos Cavalcante de Carvalho.
1. Engenheiro Especializada, ref erêncía XL:
Marcos Antônio Mata de Lima.
3, Engenheiro Especializado, re.ferêncía XXXIX:
Ajurtcaba Pleurt de Amorim.
Moacir Alves.
Orlando Pilo da Silva Duarte ,
DIRETORIA DE RüTASAÉREAS

José Schor,
1, Químico

1. Fiscal de Seção. rei. 'XXVIII:
Pedro Barbosa Corrêa,
1, Engenheiro Especializado, referência XL:
Rene Amarante.
1. Radíotécníco, ror. XXXVII:
José Baranda Filho.
1, Radiotécníco, rei. XXXIV:
Horácio Fontela Flalho .
1. Operador Especializado, rererêncía XXIV:
José de Sousa Duarte.

1 -

. ATOS

DO

ESCOLA DE AERONÂUTICA

1

1. Instrutor, rei. XXXIJ.:
Aquiles Garcia Cnarles Astor ,
HOSPITAJ.

CENTR.".L

DA

AERONÁUTICA

Para Escolas Avricols s cem o
de interna to, Cn) 1. 500. onooo
(um rmlhão e cuinhentos mil Cr117el1'OS) anuais: cem reolmc de sem' "()-

Fixa a réde de estabelecimentos de
ensino agrícola no -território nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cODfeT2 Q artigo 37, n.v I, ca Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os estabelecimentos de
ensino agrfcola em
gr8,US. obedecerão as
Orzáníca do >:<'y):',Lc:)
da pelo Decr eto-Iel n.o 9.613, de 20 de
lS~B.

Art.

estJ1::':'2':;>'e':'~~s

4.0 - Meé'li'J"útf acôrdo C01''l1 0S
'2 D""

{'D'"

tema to. ors

1.0GO.DStICO

C~2 cruzeivosj
de Jníciacâo

t,'n·í~:{1'.l,

Dor

C1~'1

crc

9'1.0.

(11m m!lhüo
F8.l'$

:0111

'IT:~r:Ch13

T,~,:-,'mE'

de

íut emato. Cl',c, :. ?f,O ore ro (\,lID rnl1h00 e c\PZ2ntcs mil {""r'7:::~;:CS) Ciy!,''}iS;
rr z-me

7[\0.000 CO

o:e1Y.1,'-·i.·,,:t2Y!',:tO. o-s

rsecevcntos m:l cruzeiros)

Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vlgcr i":'1. '(;::11') ;,C St'J »ro':c-. "Q.
Art. 7 o "cr.vovam-se [\5 dispos.çôes
em C011 trário .
Rio de Janeiro, 20 de je neito de ~94'1.
1"':0 tta In dependência 59.0 daRepú-

blica..
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

derão ser Iedetais. es ca ,'1-''' 's, m
pais e particulares 2S-::'~·;J..·] cn.:
('3
por verbas m-ócrfas ou
dos. No último C8~'O
deral contribulrú C01~'l
"", ~
correspondente S<lo:s P: ccs 0.0 ::'~J.l
da verba necessária.
ArL 3.° 'De 8.CÔ!'OO com o plano do
Ministério da AC';T:r''JF1;~-'3 :1"1.'80 J,,""::tidos pelo Govêt no F2CL,-,zl: ::"::('",'CJS
Asru-técnicas DOS E~k_50s 8". F?-raíba. Minas Gerais e R'o Cc"? ,'- rto
Sul' Escolas A""'i','O'"'' n-e ;~c·'-,,:-1r.3 de
Per~a~bu~o. -!'];'?"~8S '?-,~,,~c c'
de Janeiro p E::"'olas r3c -f~tin,i?\'ão p,
cola nos F~t:Hios de 821'°;:)2 Minas
Gerais e Ma to Grosso.

respectivos srcver cos

semi-internato: o-s l.~'CG. 0CODD (um
milhão e duxsn.tos mil eruzeíros i por

regime

DECRETO N.o 22.470 -- DE 20 DE
J'ANEIRO DE 194'7

TZc:s

seguinte: para Escolas Agro-técnicas,
com regime de ínterne to, Cr'3
,.
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil cruzeiros) anuais ; em rce-me de
ano,

L DsnLista,l'ef. XXVII:

1 -- Valter Kanítz ,

9.gôsLo de
Art. ,2.0

59
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.

-õcs

do artigo 2.°. serão in·<~,')d.?G 'i':"C'lS
Agro-técnicas 110S Fc::!'''clos c18 1\"''170-

nas. Marannãc. (;?~'~'á
Bahia, Espírito Santo.
Santa
Catarina e Distrito 1<"2à2nll: F'::~ohs
de Iníciacâo Agrfeola nos Terrlt ó-los
do Amapá. GU'J'Jo:cé, Pe-nan-íuda ,,:0ronha e nos Esta dos rio :r.':8.1'i. Rio
Grande do Norte. R,i;] de '-Y""",i:.·o. Pr,raná e Goiás, Mediante 9"Ô:::'(j com o
Banco da Borraroa S81.'8.0 lY!'i.;~~'~':;lS
as Escolas de Inlctacão Rural dos Estados do Amazonas e Pará e do 'I'erritório do Acre,
Art. 5. 0 A base estipulada para
ínstalacão de estabelecimentos de cnsino agrícola mediante acordos será a

DIZCR':;'::':') 1\TO ~'.., 11·71 - DE 20 DE
JANEln,O DE 194"/
Altera ,ft 7h:,:'(j,".Í'n PJI,1T1.:~-:;':'a do Ministério ela /".r;ricv.Ztura

O Presidente da Repúbl'na, usando
da avribmcâo our lh? cor-ter e o ar-

tteo rn, itêml' da Cor-vt.tuíeão. deereta:
"

Art. 1.0 Fica alterada a Ictacão
numárlca dos car-ros (11;2 j-ç-l tetrram os

QUQ<l!'CS Permanente .~ Suolemeutar

(lo Minlstcr: o da Avrtcultn-a '0':'11':'1 o
eteitc de se-em ínchtutos oue tro C3.l"cos de agrônomo e pro e" (J'l:íTll"'::-n na
Ictacão oermanente à8 82('80 do Pomanto /l~TÍco1R em Minas Gerais. da
Divisão C;p Pomento da r-roducâo 1Te_
getal. doD.N.P.V., sendo DS primeiros transferidos das seguintes reuartiçôes:
1 do Parque Nacional do Iguaçu,
do Bervico Florestal;

1 doiParuue Nacional da Serra.
dos órgãos, do Serviço Florestal;
1 da Agência do Se1'v1('0 de. Economia Rural, em -Minas Gerais: .
1 do Pôsto de Defesa Banitárla
Vegetal (Distrito Federal) da
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, do D.N.P.V,
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e o segundo da lotação permanente
da' Diretoria cio Instituto de F'ermen-

DEüRETO N.o 22,473 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1947

tação .do Ser'viçoNacionaJ de Pesqul-

Torr-a sem efeito o Decreto n.o 17.562,
de 10 de janeiro de 1945.

3<13 Agronômicas do C.N.E.P.A

Art. 2.° Est2 Decreto entrará em
vicor na data de sua publicação.
A.rt. 3.° Revogam-se as disposíções

em, contrário.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
126.0 da Independência e 59. 0 da
República.
1947~

EURICO G.

DUTRA.

Daniel ele Carvalho.

DECRETO N; o 22.472 ~ DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Altera a lotacóo numrJricaâo Ministério . da, Açrícultura

O Presldente da República, usando
da atribuição -qUE; lhe ccnrere o artdgo
37, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Pica alterada a Iotacão
numérica 'do Quadro Permanente - do
Mimsténo da Agrtcutura., da seguiu-

te-maneira :
I -

Na carreira de Agrônomo:

'I'ransterir sete cargos para a Seção' do Pomen ;o Ag.ncola no Estado
do Paraná, da Divisão do Fomento da
Produçác Vegetal,

do

Depan'tamento

Nacicna I da Pr oducâc Vegetal sendo:
um da Supertntendêncta de Édírícíos
e Parques, do Oent.ro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas; um do
Instituto de Ecologia e Exp9rimsntaçáo Agr.icclas do Centro Nacion a! de
Iünstno e Pesquisas Agronômicas;
da Superintendência do Ensino AgTicola c Veter.inérro: um da Diretoria da
Divis âo do Fomento da Prouucâo Ani1113.1, do Departamento Nacional da
Produção Anim i I: e três da Diretoria
do Bervlço Ffcrestal .

um

Na carreira de Biologista:
um cargo da Díreror-ía da
Divisão doe Inspeção de Produtos d-e
Origem Animal, do Departamento Nacionaj da Produção Animal, para a
Inspetoria Regional de Põr to Alei;Te,
da mesma Divisão.
Art. 2.° Est'2'Decretó entra em vigcr na data de sua publicação.
LI -

T~'an:siec'ir

-?-,rL 3.° Revogam~se as disposições
em contrá.no .
Rio de Janeiro, 20 d-e janeiro de
lB17, 126.° da Independência e 59. ° da

?uê-pública.

EURIco G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, 11.° I, da Ccns ütuíçãc e .tendc em
vist.a o que requereu o mt.eressado no
processe DN;FIM- 6.24_4..:.4'6, de-creta:
Art.iB'o único, Fica declarado sem
deito o Decreto número dezessete mil
quinhentos -e sessenta e dois 07.562),
de dez (0) de janeiro de mil novecentos e' quarenta e cinco (945), que
autorizou Dur val de Freitas Rocha a
pesquisar bauxh.a e ass.ccíados no diatruo e muuicipio de. Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais.
Eio de Janeiro, 20 d-e janeiro de
191'1, 126.0 da- Independência e 59. 0 da
Repúbüca ,
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. ° 22.474 - DE 2,0 DE
JA..1\iEIRO DE 1947
Anula o decreto n.O 20.058, de 30 de
novembro de 1845

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
S7, n.v I, ria Constituição e tendo em
vista o. que COllSLa elo prccesso S. C.
23.105-4.3, da Secretaria de Estado da
Agricultuia : decreta:
Artigo único, Fica anulado o d-eereto núuiero . vime mil e cinquenta
e oito (20.05-8), de trinta (30) de novembro de mil nOV-CC2nLOS e quarenta

e cinco (1943) que autorizou Antônio
Benze d-e Oliveira a lavrar jazida de
bauxita 'no município de João pessoa,
dó E3tJ.clo do Bspirrto Banto.
E,io de Janeiro, 20 de janeiro de
1947, 126.° da Independência ~59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRI\..

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.o 22.475 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 17.072,
novembro de 1944

ae 8 de

O . Presidente da República, usando
da átrrbuícão que lhe confere o arLigo 37, 11. 0 I, da Ocnstdtuíçâo, e ten-

ATOS

DO

PODER

do em vista o que dispõe o Decretolei. n." 1.93,5, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Mlnasj , combinado com a
Decreto-lci D.O 0,G05, [18 19 de agôsto
de 1946, decreta:
.
Art. 1.0 Pica, renovada pelo prazo
Improrrogável de um ano nos têrmos
da letra o do cart . 1.0 do Decreto-Ieí :
D.O 9, G05, de 19 de agôsto de 1946, a
ainorisacão conterrca à Emprêsa de
Mineraçào Companhia Nacional de
J'lliriera-çào e Fôrça pelo Decreto número dezessete mil e setenta e dols
(17.072), de oito (3) de novembro de
mil novecentos e Quarenta e quatro
(914), para pesquisar carvão mineral
nó Município de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° O título da autortzacâo de
pesquisa. qU8 será urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro
mil cento e setenta cruzeiros
(Cr$ 4.170,00) e será transcnto no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura.
Arb. 3.° Revogam-se as dísposí-

EXECUTIVO
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n.o s.S05, de 19 de agôsto de
1846, a autorisaçâo conferida à Sccie-

to . . lei

dade Brasllen-a de Mmeraeão Fama
Llrmtnda pelo Decreto número d'22"25sete rml setecentos c oitenta e três.
07.783). de oito" un de fevereiro de
mil novecentos e qÜ8.:rc~ltae cinco
(945) para pesquisar amianto crisóli ta no municipio de Nova ",Lim?, Estado de Minas Gerais.

Art.

2.0 O titulo

da autorizacâo

de pesquisa, Que será urna via autên-

tíca dêste decreto. D2.~::U'á
mil cruz231'CS

2

taxa de

(CroS -1 ~OOO,OO) e será

transcrito no Ilvro-uróprio da Drvisâo
de Fomento da Proôucãn Mineral do
Ministério da ·Agri-eultúra.
Art. 3,° Rêvogam-s-2.8.s disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2Q d·e janeiro de
1947, 126,° da Independência e 59.° da
República,
Etmrco G.

DUTr:A,

Daniel de Cartxüno,

. cões. em contrário.
Rio da Janeiro, 20 de janeiro de
184 121}.0 da Independência e 58.0 da
República.
17,

EURICO G. DUTRA.

Demicl de Carvalho.

DECRETO N,o 22.475, DE 20 DE
: JANEIRO DE 1947

DECRETO N.o 22.478, DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Retifica o ort , 1.0 do Decreto número
16.930, de 25 de outsioro de 1944_

Não Foi publicado ainda no Diário
Oficial por t:üt,ac,2 pagamerrtc .

n.o 15.851, de 14 de

DECRETO N° 22.479 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1917

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

Concede cuüorização nara funcionar
como emasrêsa âe energia elétrica à
iirma Irmãos Sctüumoerçer & Cia.
LtCZa.

Renova o Decreto
-iwnno de 1944.

DECRETO N.o 22.477 ~ DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Renova o Decreto n.f,) 17.733, de 8 de
fevereiro de 1945.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo B", n.« I, da Constituição, € tendo em vista o que dispõe o Decretolei n.c 1.935. de 29 d-e jan-eiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-le-i ri.v 9.605, de 19 de
agôsto d-e 1946, decreta:

Art. 1.° Fica. renovada pelo prazo

improrrogável de um O) ano nos têrmos da letra b do art. '1,0 do Decre-

O Presidente da República, usando
que lhe confere o artigo 37, n.v I, da Constrtuíçâo. e tendo
em vista o disposto no Decreto-Ieí
n.c 933, de 3 de dezembro de 1938, e o
que requereu Irmãos Schlumberger &
Oía.. Ltda .. decreta:
daat~ibuiç8.o

Art. 1,0. E' concedida à firma. 11'mães Bchlumberger & Cia . Ltda .. com
sede na cidade de Ira tí. Estado do
Paraná.. a autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrrea. de
que trata o ôecreto-Iel n.« 933, de 3
de dezembro de 1933, ficando a mesma
obrigada, para os seus-objetivos, a satístazer integralmente as exigências do
Código de Águas (decreto n.v 24.643,
de lO de julho de 1934), leis subse-

62
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qüentes € seus regulamentos. sob per-a
de revogação dêste decreto.
Art.. 2.0. O presente decretoventra
em vigor na data .ta sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jan-eiro, 20 de _Janeiro de
1947, 126.0 da Independência e 59. 0 da

República.
EURICQ G.

DUTRA

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.480 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Concede li Agro-Mercantil' Ceres de S.

Barreto

para

&

Pünoe Ltüa. «utorizaçéo

funcionar como em]JTésa -de

minemcõo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, li. o 'r. da Constdtuíçãc, e- te-ndo

em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.? 938, de 8 de dezembro de 1938, de·
cre tr;:
Art. 1.0' E' concedida à. Agrc-Mer-

CZ-IJU Ocres de S. Barrete & Filhos
L'm.t.ada, sccicdade per cctas de rE'Spc.teab.Iídade línutada, cem SEde na
cíôzde de Neópoüs, do Estado de Ser-gfpe. autortzacão para funcionar como
emurêsa de mín aracão. de ecôrdo com.
o que dispõe o Decr eto-Iei n.» 938, de
S dê dezembro rte 193-8, ficando a mesma sociedade otmgeda 3. cumprir int.eçre.lmente as leis e regulamentos Em
vigor ou .que venham a vigorar sõbre
o objeto da t-efer.da autorizacão .
Art. 2.0' Revogam-se as disposições
em contrário.
R:o de .j anc'ro. em 2'0 de janeiro de
1917: 1?6.

0

da' Independência e 59.° da

República.

EXECUTIVO

pesquisar cassiterita e associados em
terrenos de propriedade do requereute, no lugar denomínado .Joanico dlS~
trito de Santa Rita do Ro Aba . J..::J.
mun.cípio de Sã-o João del Rõi do Estaco oe Minas Gerais. numa área às
duzentos e tnnte e. um heccares
(231 113.) delínut.aua por um nexagono
irregular que trem um vértice a r.rôs
mil quatrocentos e noventa metrcs
(3 A90m> no rumo magnético cmqüenta e oito graus noroeste (58° NWl co
marco quilometr co cento e quato-ze
(km 114) da Ierruvia da Rêde Mín.stra de Viação e '05 lados. à partr i?3~
se vértice 05 seguintes comprrmenr os
t'
rumos magnéticca: mil metros
(l.OOOm) u-tnta e cinco graus noroeste (35° NWJ, mil setecentos e qua .
tenta metros O. 740m) , oitenta e 52-te
graus noroeste (870 NW) : dois mll
metros (2.000mJ, u-nta graus sudeste
(30° SEl; sersc.ntos e noventa metros
(690ml oitenta graus nordeste iDO"
NEl; cento e vinte metros 020w).
dca graus noroeste 00° NW); citocentos e v'nte
metros (320m), cinqüeuta craus nordeste (50 0 NE)
Art. 2. o O titulo da autortzaçào de
p- squtsa cue será uma vh autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de doia
mil trezentos e dez cruzeiros t Crô
2.310.001 e será transcrü o f LO rivro
propr!o da Div'sâo de F::.:r'~:-:"iJ da
Produção Mineral do Mínlstérto da
Agrtcultura

Art 3.° Revogam-se as d-suosí cóes
em contrário'.
RiG de .Janeiro. 20 de janeiro de
1947 126,u da Independência e 5D,0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

EURICO G. DUTRA.

DElC[-{iETO N.o 2·2.4·32 _ DE 20. DE
,JANiE!JtO DE 19'47

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.481 -

DE 20 D:F:

JANEIRO DE 1947
Autoriza _o cidadão brasileiro J oiio
Ribeiro de SoUsa a, pesquisar cessaterita e associados no -municuno de
São João deI Rei, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n.c I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153. ·da Oonst.tuição. decreta'
Ai'L 1.0 Fica autor.aado o ctrtadâc
brasileiro Joâo 'Ribeiro oe Sousa a

Autoriza -o cidadão· brasileiro Manuel
Luís Gomes a pesquisar ametista
e associaacs no município de Taipu, Estado do Rio Grande do Nor-

te.
a Presidente da República, usando
da a rnbuição que lhe confere o artigo 3'7j n.c I, da Const.it'uíçâc e nos
termos do Decreto-Jei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica aut.orízado o CIdadão

brasileiro Manuel Luis Gomes a pesquisar ametista e associados ua Ja-

ATOS
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Janeiro, 20 de janeiro de
c:,,~ Iu-Iencndcucia (Oi 59.")

i\.."'1~'lJjJ1L,ca,

EURIc( G.

DUTR.-\.

Daniel de Carualno .
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U:;':;,i'Ccv.;
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DECRETe) N,o 22,48'1" DE 20 DE
JANj-úRO DE 1947
Av.i'PT.ha os cirlr;âf!,os brasileiros IÍlDaro
llieh',! U~t Costa e Noé da Silva a
)Jfsc,;dS/!T cUicúrioe associados no
1nunici;c;o ele ]llatozinhos, Estado de
iâinas Gerais,

N5e- füi publicado ainda no Diário
Oficial por f'J.!,t.a d'2 pa,gam.::nbo,

64

ATOS

DO

PODER

DECRETO N. o 22.435, DE 20 DE
JANE.IRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro
Armando do Vale Bastos a pesquiser argila e associados no 'município ele Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro.

.

O Presidente da' República, usando
da. atribuição que lhe confere o ar:"
tigu 87, número I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei li. o 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas); decreta:
Art. 1. o Fica autorizado 0, ctdadâo
brasileiro Armando do Vale Bastos a

pesquisar argila e associados em terrenos situados no lugar denominado
Fazenda São João de Fora, no distrito e município de Nova Iguaçu, Es-

tado do Rio de Janeiro, numa área

de setenta e nove hectares e cinqüenta ares (79,50 .11a) delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice na barra do oórreeo Santo Antônio, afluente do Rio "sarapuí. e os
lados a _partir do vértice considerado
têm os seg-uintes comprimentos e ru~

mos magnéticos: mil quatrocentos e
noventa e.dois metros (1.492 m) . sess~nta e SClS graus noroeste (66° !'rW) :
oitocentos e sess'2nta.e sete metros
(8;)7 m) , t1'08 graus e trinta minutos
sudeste (3°, 30' SE); mil duzentos e
cinqüenta metros 0.250 m) , oitenta e
cinco graus e trinta minutos sudeste (35° 30' SE); .trezentos e sessenta
e· dois metros (362 m) , dez graus nordeste (10° NE).

Art. 2. ° Esta autorlzacâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da eutortzacão de
pesquisa, que será uma via autênttca dês te , decreto, pagará a taxa de
oitocentos cruzeiros (OrS 300,00) e se-

rá transcrito no livro próor!o da Di-

visão de Fomento da Produção Mine~
ral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as dieposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de' janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

EXECUTIVO

DECRETO N. ° 22.48ô; DE 20 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o cuuuiüo brasileiro
Lourenço Dumay a pesquisar mica e asnocuuios no rmmicipio de
Barbacena, Estado ele Minas Gerais.

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 '(06di o 'o de
Minas); decreta:
'=' .
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourenço Dumay a pesquisar mica e associados numa área de
dezenove hectares e cnqüenta ares
<19;50 ha) ; situada no lugar denormnado xleaaenda do Rio Novo, distrito
de Oliveira-T'ôrres, município de Barbacena, .Estado de Minas Gerais, '8 delimitada por um retângulo que tem
um vértice a quinhentos e vinte metros (520 m) , no rumo verdadeiro três

graus e trinta minutos sudeste (3. o

30' SE), da contluênc.a do córrego da
Grata de Malacacheta com, o ribeirão
Santa. Teresa, e cujos lados áívergentos clêsse vértice têm os seguintes com-

.primentos e rumos verdadeiros: setecentos e cinqüentarrietros (650 mj ,
oeste (w); trezento-s metros (300 m) ,

sul (3).
Art. 2. 0 . Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-

digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma' via autêntica dêste de-ereto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (OrS 300,00) e será
t~anscrito no livro -prónrto da Dlvisao de Fomento da Producão Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
1947. 126. ° da Independência e 59. °
da República.
'
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho
DECRETO N.": 22.487 -

DE 20 DE
JANEIRO DE 1947

Autoriza a Mineradora Piratinmça Limitada a lavrar areia, argila e associados no município de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Pres'dente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o arü-

Atos
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go 87, n.v I, da Constituição, e nos
wrmos do Dacreto-leí n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) )
decreta:
i\rt. 1.0 Fica, autorizada a Mineradora pjratinlnga Lumtada a lavrar
301'e:a, argila 8 asscc1ad,os. e~ terrenos
de pl'opriedr,de de Antõmo ... avan. satuados no lugar denominado Engenheiro Goular~, n':1' zona de ~ep~a da
França, no distrito e mumcipio de
sao Paulo, 'Estado de Sã? Paulo, mana
área de quarenta e três hectares e
cinClüenta ares (43,50 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a quinhentos e sessenta. e
dois metros (562m) no rumo verdadetro oito graus e vinte minuto,s :nord~s
te (8° 20' NE) do centro do umco· VIaduto do leito da Estrada de F·2Tl'O
Central do Brasil, variante da T'oá,
existente entre os quilômetros quatrocentos e oitenta e oito e quatrocentos
e oitenta e nove (Em 488 e 489). e
os lados a partir dos vértices considerados têm os seguintes .comprtmentos
e rumos verdadeiros: vinte e nove :;'11etros (29m), vinte e seis graus noroeste (26° N"\V); cinqüenta e quatro metros (54m) , dez graus e trinta minutos
noroeste (10° 3D'. NW); setenta e nove
metros (79m) , treze graus e dez minutos noroeste (13° 10' NW); trezentos' e oitenta e dois metros (382 m) ,
oitenta, e cinco graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (85° 45' NW) ;
cento e vinte '8 sete metros (127m) ,
quatro graus noroeste (4° NW); sessenta e quatro metros (64m) , cinco
graus e-trinta minutos nordeste 5°. SO'
NE); cinqüenta metros (SOm), vinte
e um graus o cinqüenta m'nutos ncr.ueste (21° 50' NE); sessenta e dois
metros (62m) , trinta e três graus e
quarenta minutos nordeste (33° 40'
NE); cento e trinta e quatro metros
(134 m)., SEssenta e cinco graus e trinta minutos noroeste' (65° 30' NW);
trezentos e quarenta e seis metros
(346m), quarenta e oito graus e cinqüenta minutos sudoeste (48° 50' 8W) ;
cento '2" noventa e oito metros (198m),
cinqüenta e cinco graus -e quarenta
minutos noroeste (55° 40' NW): 08'1to e vtnte € oito metros (128m) , clnqüenta e um graus e dez minutos
noroeste (51° 10' NW); setenta e quatro metros (74m); trinta graus e trinta. minutos sudeste (30° 30' SE); oitocentos e vinte nove metros (829m),
quinze graus sudeste (15° SE); oitocentos e vinte dois metros (322m),
sessenta e quatro graus e trinta míColeção das Leis

~
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nutos nordeste (64° 30' NE). Esta auborizacão é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único- do art. 28 do Cód.go 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 auto.naação fica obrigada a recolher vaos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municip;o, em curr;prímento do dispôsto do art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° S~ a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de IaV1'a será declarada oatntca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de M'nas,
Art.. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
SUbSDIo para os fins da lavra, na rorma, dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas,
Art. 5.° A concessionária da autorlzaeâo será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Producão Mine1'901 e gozará dos favores discriminecos no art. 71 do mesmo Oódtgu.
órt.. 0.° A autorlzacâo da lavra Lerá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Minlstérto da Agricultura, após o paga.mento da taxa de oitocentos e oitenta cruzeiros .o-s 830,00).
Art.. 7.° Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
H)47, 128.° da Independência e 5.3. 0 na
República.
EURICo

a,

DUTRA

Daauet de Comxütio,

DEQ.:"=(JETO N.? 22.4.12,3 - DE 20 DE
J.tlliEJ1!,.qo DE 1947
Autorizo: a cidadã brasileira Maria
Resende tâatra a lavrar jazida de
cassiterita e associados no m1lnicí~
Pio de Sã(j João deZ Rei, Estado d-e
Mina,~ Gerais

O Presidente da Reoúolíca, usando
da atribuição que mecomere o artígo 87, n.« I, da, Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 19.10
(Código de
Minas), d-ecreta:

GG

L','03
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PODm~

Art.. 1.0 Pica autorizada a cidadã
brasileira Maria Resende Marra a
lavrar jazida de cassiterfta.e associados em terrenos situados na fazenda
Escobar, no distrito de Oaburu; munícjplo de São João dei Rei, Estado
C.'8 M:hEtS Gerais, numa área de trezentos e quarenta e quatro hectares
('344ha), definida .por um trapézio
que tem um vértice localizado à dístâncla de mil metros (1. OOOm), no
rumo magnético" cinqüenta graus 1.3U"
doeste (50° SW), e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil metros '(2.000 li) , cinqüenta
graus
sudoeste
(50°
SW) ; três
mil metros
(3.000
m) ,
setenta
graus sudeste (7Ü'oSE); dois mil metros (2,.OO':}m), dez graus noroeste
(11J'lNl,V); mil metros (1.00Ü'm),·setenta graus noroeste (70° NW). Esta
autorização é' outorgada mediante as
cOl~diç5€s constantes
do parágrafo
único do art . 28 do Código de Minas
e dos arts. 3,2; 33, 3'4 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras COll6tantos do mesmo Código, não expressa mente mencionadas neste decreto.

AI't. 2.0 O concessionário da ' autorlzaçâo fica obrigado a recolher aos
corres públicos na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Muni{;írpio, em cumprimento do dtspceto no aa-t, &8 do Código de Minas.

Art. 3. 0 Se o concesslcnárlo da autorizaçâc não cumprir qualql<cr' das
obrigacôes Que lhe incumbem a autorizaçâc de la Vl'U será declarada caducatcu nula. na forma doa arts. 3-7
e 203 do Código d-e Minas,
Art . .1-.0 ,tI..s propriedades vizinhas
C5t9'0 sujeitas às servidões de selo e
sub-selo para os fins da lavra, na formoa dos arts . 39 e40 de Código de
Minas:
Art. 5.° O concessionário da auto-

rizacâó será Iíecalizadovpelo Departamenco Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores discrirrrinados no art. 71 do mesmo Código.
Aa-t, 6.° A autorizacão de laV1'2" terá
pOT tãtulo
ôste decreto, qu-e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de FOD1€nto da Proôuçâo Mineral do
"Mimstérto da Ag-ricultura, após o pagamento da taxa de seis mil oitocentos e oitenta cruzeiros (01'$ 6.880,00),

EXECUTIVO

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em - contrário.
Eio de Janeiro, 20 de janeiro de
194,'7, 126.° da Independência e 58..° da
República .
EURICO G, DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.489 ~ DE 2() DE
J"ANEIRO DE 1947
Autoriza a Mineração Vitória Limitada
a lavrar cassiterita e associados no
município de Rezende Costa, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição -e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1. 895, de 29 de janeiro de 19'40 (Código de Minas), decreta:
A,rt. 1. o Fica autorizada a Mineracão Vitória Limitada a lavrar eassíteríta e associados em terrenos situados na fazenda do Rochedo, distrito
de 86.0 Francisco Xavier, município de
Rezende Costa, Estado de Minas G~
rais, numa área de, cem hectares (100
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice' situado à distância de
quatrocentos e trinta metros (430m),
no rumo magnético sessenta e dois
graus e .trinta minutos sudoeste- (6:P
30' SW) de confluência dos córregos
Quilombo e Rochedo, e os lados-divergentes do vértice considerado, os ,')'2guíntes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinqüenta metros (1 25Dm) , 'setenta e cinco graus
nordeste (750 N'E); oitocentos metros
(200m) ,. quinze graus sudeste (15° SE).
Esta autortzacãc é outorgada mediante - as condições constantes do uarágrafo único do art.. 28 do Código de
Mínas e dos artégos 38, 33, 34 e SUi1S
·SJhlt8.S, além das seguintes e dê OUtras constantes do mesmo Códi~o, não
expressamente mencionadas nesta de-

ereto.
Art. 2.0 A concessionária da autorizacão fica obrigada 8, r8col1181' :lOS
cofres públicos, na forma da lei, os
ta-ibutos que forem devidos à União,
ao Estado e 30. Município, em cumjm-.
mente do dísocsto no art. 63 do Código de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da nutor-ização não cumprir qualquer das
obr-igações que lhe incumbem, a 3.')toriaação 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
sub-solo para os fins da lavra na Icrma dos artigos 39 e ~O do Código de
Mi118.S,
Art. 5. ° A concessionária da autorizado será fiscalizada: pelo Departamenta ,l\T,aciona.l da Produção Mineral
e gosará dos favores díscrlmínados no
ant. 71 do mesmo Código,
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título ~ste dec!et~), que seF':í~ ~l'ans
crito no livro proçrio da DIVIsa0 de
. Fomento da ProduçâoMine·ral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de doía mil cruzeiros

«ns

2.000,00).
Il...rt. 7° Revogam-se 3S disposições
em contrário.
Rio de' Janeiro, 20 de janeiro de
1947,126. 0 da Lndependêncla e 59. 0 da
República,
EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.
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DECRITiTO N.0 22. (91 - DE 21 DE
JANEIRO DE 1947
Aprova projeto e orcamcnto pa1'a
construção ele casa 1ia estação de
Teixeira Soares, ela Rê(le de Viação
Paranâ-Santa CataJ'ina.

·0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a artigo 87, número I, ela Constrttúeão, de-

creta:

-

Arti.go único. Ficam

aprovados o

projeto e c orçamento na importância
ce cento e vinte mil, cento e vinte e
nave cruzeiros e sessenta centavos
.(C.r[~ 120 .l29,uO),

os quais com

êste

nU1X8,1l1, devidamente rubrícadcs, para

a ·con,stl'uç§'o' de uma casa na estacâo
de Teixeira Soares, na linha ItararéUruguai, da Réde de Viaçào Paraná:'
Santa Catarina, destinada à moradia
do agente daquela estação, devendo
a respectiva despesa ccn-er à conta do
"Orçamento de Inversões", da referida Rêde, para 1943.

Rio de Janeiro, 21 de janeh'o de
J.54n, '126.0 da Independência e 59.° da

Repúblíca .
DECRETO N.o 22.490 - DE 21 DE
JANEIRO DE 19·'17

EURICO G.

Aprova· projeto e crccmentc ·paí'a e.ecC'w:~ão de obras conuplemenmres
às
obras
'defesa da Praia de tracema, no -põrto ele FOí'tale;~a.

ac

O Presidente da República, usando
da atrlbuiçãc que lhe contere o .arLigo 37, número T, da Constituição,

decreta:
Artigo úníco . Picam aprcvados

o

projeto e o orçamento na ímpca-táncía
de um milhão, qtúnhcntcs e S8::;·senl::l
f

quatro mil, novecentcs c cinqüenta

oruaetrcs (Cr$ 1.561.850,00), os quais

CCXil êste baixam, devtdamente rubrtcados. para a exE'-c1.W§O de Ob1'3S
ecnstrução de dezessete espigões enraíxados G'Ú dique Iongttudinal - cemplcmentares vàs obras de defesa' da
Praia de Iracema, no pôrto de For. taleza, cujos projeto e orçamento foram aprovados pelo Decreto-lei número 8.423, de 21 de dCZ'8111bro de
1945.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de
1947, 126,° da Independência e 5~.0 da.
República,
EURICO G. DUTRA:

Clovis Pestana.

Du·ERA.

C!ovis Pestana.

DECRETO N,o 22.492 - DE 21 DE
JANElaO DE 1847
.ilJ}1'c/'JU projeto' e orçamento pC1xa cous.,

truçâc de' prédio âeetuuulo ao alojamento de âestacornentc de fôrças
ieüeroie em. Jnpúl.

O Presidente da República, usando
da atc-ibuiçãc que lhe confere o artigo

87, número I, da Constituição, decreta:

Artigo único. Picam aprovados o
projeto ,2 o ol'çS.nW1100 na importância
0:2 cento e dezessete mil, novecentos e
onze cruzeiros e dois centavosi-> (Cr$'
117.911,02), os quais com êste baixam,
devidamente rubricados, para a C0115truçâo Ô.02 um prédio ein Jupiá destanade 8.0 alcjamentc do deatacementc
dê íôrcas federais, encarregado do S-Bl'vrco de vigilâncta e garantia da ponte
SÔb1'0 o rio Paraná. na Estrada de
F-21'l'o Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1947,
12.B,o da Independência e 59,0 da R,€pública.
EURIco G. DUTRA;
Clovis Pestcma,

Aros
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DO

Ponea

DEORETO N.o 22.493 - DE 21 DE
JANEHW DE 1947

EXECIT'l'H'O

GL:Á.USULAS A QUE SE R.EF&"ZE O
DECRETO N0 2-2 49<1 DESTA

DATA '

Aprova -prcneto e crçcmento, para
construção de barragem no Rio Guapore, Estaoo âo Rio Grande do Sul:

O Presidente do, República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância.
de onze milhões, oitocentos e dezesseis
mil, setecentos e vinte e quatro cruzei'-

ros e oitenta centavos «irs
.
11.816.62'1,20), os 'quais com êste baixam, devidamente -rubricados, para a

construção da barragem do' Capínguí,
nas cabeceiras do Rio Guaporê, no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
Etmroo G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DEORETü iN.o 22..494

~

DT~

21 DE

JANlIDRO DE 11146

Outorga concessâo à Rádio Dijusora
de Teresina, limitada, parx· ectabelecer, na cuuuic de Teresina, Estado
do Piauí, uma estação maiotuecao,

O Presidente <ia República usando
da. atrtbuição que lhe confer·e' o artigo
87, n.c L, da Oonstdtutlçâo, atendendo
ao que requere uo Rádio Diausora. de
Teresina, Limitada e tendo em, vista
o disposto no artigo 5.°, n.? XII, da,
mesma Constituição decreta:
Artigo único. Fica outorgada concessão à Rádio Dlfusora de Teresina
Limitada para estabelecer, na cidade
de Teresina, Estado do Piauí, sem direito de exclusividad-e FIna estacâo
destinada a executar os servícos -de
radíofusãc, nos têrmos dascláusulas
que com êste baixam .assinadas pelo
Mimsrto da Viação e Obras Públicas
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão devera ser assinado dentro do prazo de 60 dias 'a
contar da data da publicação dêste
decreto no DiáTio Oficial son pena de
ser logo considerada nulá a concessão.
Rio de Janeiro, 2-1 de .Jnnerro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURJ;cO G. Du'I'RA.

Daniel de coriouio

I

Ftca assegurado à Rádio Difusora

de- Teresina, Limitada o .direno de e-stabeleeer, na cidade de 'I'ercstna, Estado
do Piauí, uma estação radioausora destinada a executar -o servico de -raâlofusão, com rinalídade e orientação intelectual e Instrutiva, e com subcrdínação a tódas as obrigações c exigências instituídas nesse aio de concessão.
~I

A presente concessão e outorgada
pelo prazo de dez (la) mos, a contar
da data do registro dêste contrato pelo
'I'rtbunal de Contas, e renovável, a
JUizo do Governo, sem prejuízo da taculdade que lhe assegura 2. legislação
VIgente, de, em qualquer tempo, desapropriar, no ínterêsse geral, o serviço
outorgado.
.
Parágrafo único. O Governo não ee
responsabiliza par Indenizacao alguma
se o Tribunal de Contas cle~:nega-r o re~
gtstrc do contrato de que trata esta
cláusula.
1]1

A concessionária. é obrigada a.:
a) construir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusívmaente, operadores e locutores brasílelros natos
e bem assim a empregar, efeuvamente, outros serviços técnicos e adminístratlvos, dois terços no minímo de
pessoal brasileiro:
,
,
c) não transtertrdireta o tnndiretamente, a concessão, sem prévia, audiencia do Govêrríó:
, d) suspender, por ttempo que tôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no rcguta~ento dos serviços de radíocomunlcaçao (decreto n.o 21.111, de 1 de marco
d-e 1932) ou no que vier a reeer a mat~l'ia a obedecer à primeira requisiÇaD da autor-idade ccmoeterrte e havendo urgência, fazer cessar o s0rvico
em ato sucessivo à intimação, sem
que, por 15S0, assista à sociedade direito a qualquer indemaação;
e) submeter-se ao regime de üscaJtsacão que íôr instituído pelo Go:vemo, bem como ao pagamento, adlantadamente, da quota mensal uara
as despesas de Iiscaliaação e doe qUais-,
quer ccntrfbuições que venham a ser
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estabelecida em lei, ou regulamentos
sóbre a. matéria;
f) fornecer ao Departamento dos
oorr-eios e 'I'elégrafcs todos os element0'3 que êste venha a exigir para os
t':fdt-os de Iiscaúzáçáo e, bem assim,
lJTestar-lhe; em qualquer tempo, rodas
as Iníormaçôes que permitam ao Govêrno apreciar o m-odo corno está .sendo executada a concessão:
a) manter sempre em ordem e em
di3. o registro d-e todos os- programas
e irradiações lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com o visto
do órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais
aplíoáveis ao serviço d~ concessão;
i) irradiar, üíàrramente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico, bem
como transmitir e rec-eber, nos dias
e horas determinados, o programa naelona.I e o 'pan-amerrcano .
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
a aprovação do Govêrno o local escolnído para [I, montagem da estação;
7c) submeter, no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de
que trata a alínea anterior, a aprovação do Gov.êrno,' as plantas, orçamentos e tõdas as especlfícacôes téenlcas das instalaçõ-es, inclusive a relação minuciosa do material a enupregar;

a.~~s,i~a~~~~~~,cr~ !;~z<)d~eag~~~~~,~

de que Lra.ta a alineaianterior, o serviço defmitívo, salvo motivo "de fôrça
maior, devidamente comprovado e :reconhecido pelo Govêrno ;
m) submeter-se ~~ ressalva de direito da União todo o acêrvo da sociedade, para garantia da hquídaçâo de
qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressa.lva de que a
freqüência distribuída à sociedade não
constitui direito d-e propriedade e ficará sujeita às regras estabelecidas no
regulamento dos serviços doe rádio-comunicacâo (decreto n.c 21.111), ou em
outro que vier a ser baixado sôure o
assunto, incidindo sempre sôbre essa
freqüência o direito de posse da União;
o) submeter-se 8.0S preceitos instituídos na-s convenções e regulamentos
internacionais. bem ccmo a tôdas as
disposições conti-das em leis, regulamentes e instruções que' existam ou
venham a existir, referentes ou aplicáveis ao serviço da- concessão.

IV
A conceesioner;e não poderá alterar,
em qualquer tempo, seus estatutos sem
prévia aprovação do Gõvér.no, assim
como se obriga a manter sua estação
em p-erfeito funcionamento, com a efíciênclainceessárja e de acôrdo com as
prescrições técnicas qU"2 estiverem em
vigor ou vierem a vigcrar .
V

No regime de fiscalização que fôr
instituído, fica assegurado ao Govêrno,
quando julgar conveni-ente, o direito
de examinar como melhor lhe aprouver, os livros, escrituração e tudo que.
se tornar necessário a essa fiscaliza-

ção.

VI

Pela ínobservãncia D2" qualquer. das
presentes cráüsul.as, em que não esteja
prevista a imediata caducida-de da
concessão, o Govôrno-poderá, pelo órgâo fiscalizador, impor a concessionârra multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a O-r$ 5.000,00 (cinco mil cruzeírosj , conforme a gravidade da infraçâo .
Parágrafo único. A importância de
qualquer multa será recolhida à Tesouraria do Departamento dos Correias e Telégrafos, dentro do prazo
ímprorrogáve l de trinta (30) dias a
contar da datá, da notificação feita
diretamente
àconcessionáría ou da
publica-ção do ato no Diário Olicuü,
VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da legislaçâc sôbre d-esapropria-ção por necessidade ou utilidade pública e requísiçôes militares.

VIII
A concessão será. considerada caduca" para todos os efeitos .sem direito a qualquer dndenização:
a) se, em todo o tempo, fôr verificada
inobservância das dísuoisções
contidas nas alíneas a, b, c, (1, e (in
fine), 7, te e 1 da cláusula lII; .
b)' S'2 não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e conertbuiçôes a que se refere a alínea e da
cláusula III bem como a importância de qualquer multa imposta nos
têrmos Q{'" clã usura VI;
.
c) se, em qualquer tempo, se verificar o eraprêgo da estação para ou-
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tros fin?, que não os determinados na
concessao e admitidos pela legislação que reger a matéria.

Poderá a concessã-o ser .declarada-caduca, a juízo do Governo, sem
direito a qualquer indenização:
a) se depoís de estabelecido, fÔ:..' o

CLÁUSULAS A QUE S.E REFERJE
O DECRETO N _o 22.49·'5, DES'DA
DA':DA.

§ 1.0

serviço interrompido por mais de trin-

ta (30) dias consecutivos, ou 50 se
verificar a incapacidade da concessionária para executar o serviço salve
motivo de fôrça maior, devidamente
provado e reconhecido pelo Govêrno;
b) se a concessionária incidirireitaradamente em infrações passíveis de
multa.
§ 2.° A concessão será considerada

perempta se o Govêrno

UM julgar

conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 21. de janeiro de
1947. - Clóvis Pestana.
DECRETO N. o '22.495 - DE 21 DE
J ANEJJRa DE 1947
Outorga - concessão à Rádio Clube de
Patos S. 11., para estabelecer, na
cidade de patos, E.stado de Minas
Gerais, U'!nC' estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuícão que lhe confere o artigo 87, n.- o I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Clube

de Patos S. A., e tendo em vista o
dis-posto n-o art. 5,°, 11.° XII, dá
mesma Cons-tituiçã-o, decreta:
Artigo únícc. Fica outorgada concessã-o à Rádio Clube de Patos S.A ..
para estabelecer, na cidade de Patos,
Estados de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, uma. estacâo
destinada a executar os serviços - de
radíodifusãó.vnos têrmos das cláusu-

Ias que com és-e baixam, assinadas
pelo Mmistro da Viação e Obras PÚollcas _
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro do prazo de 60 dias a
contar da data da pubücacáo dêste
Decreto no "Diár~o Oficial", "sob pena
de ser 103'0 considerada n111a a concessão.
Rio de Janeiro. 21 de Janeiro de
1947, 12G. o da- Independência 59. o da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pesta.na.

I

Fica assegurado à Rádio Clube de
Patos S. A. o direito de estabelecer,
na. cidade de Patos, Estado de Minas
Gerais, uma estação radiodifusora
destinada a executar o serviço de radiodifusão, com finalidade e orientaçáo intelectual e instrutiva, e com
subordinação a .tôdas as obrigações
e exigências instituídas nesse ato de
concessão.
li

presente c-oncessão é outorgada
pelo prazo de dez (lO) anos, a contar
da data do registro dêste .c-ontrato
pelo 'I'ríbunal de Contas. e renovável,
a juízo do Govêrno, sem prejuízo da
faculdade que lhe assegura a legislaçã-o vigente, de; em qualquer tempo, desapropriar, no interesse geral,
o serviço outorgado.
Parágrafo único, O Govêrno não se
resoonsabtlíza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas -denegar
o registro do contrate de que trata
esta cláusula.
A

III

concessionâ-ria é obrig-adaa:
a)
constituir sua diretoria. exclusivamente de brasileiros natos;
b)
admi-tir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bom assim a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e administrattvos.. dois têrcos, no mínimo de
pessoal .brasileiro;
c) não transferir, direta ou indiretamente, . a concessão, sem prévia
audiência do Govêrno;
d)
suspender .por tempo que rôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamenta dos serviços de radioeomunícações (Decreto n , o 21.111.1, de 1 de
Março, de 1932) ou no que vier a reger a matéria e obedecer' à prímeíre
requisição da autoridade competente
e, havendo -urgêncla, fazer cessar o
serviço em ato sucessivo à intimação,
sem que, por isso, a-ssista à sceí edade
direito a qualquer ídenízação;
a)
submeter-se ao regime ele fiscalização que fôr Instituído pelo Govêrno, bem como ao pagament-o, adiantadamente, da cota mensal para as
despesas de fiscalização e de quaisquer contribuiçôesvque venham a ser
A
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estabelecidas em lei ou regulamento

IV

j) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elemencos que êste venha a exigir para
os efeitos da fiscahzacâo e, bem assim, prestar- lhe, em qualquer tempo,
tôdas as informações que permitam
:,1,0 Govêrno apreciar o modo como
está sendo executada 3, 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 flscalízador;
h)
obedecer às posturas municipais aplicáveis ao servíco de concessão;
i)
irrantar, diàriamente, os boleUns ou aV1SúS do serviço meteorológico, bem como transmitir e receber,
nos dias e horas determinados, o prog-rama nacional e o panameríoano:
j) . submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da dada do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
à .aprovação do Govêrno 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
instalações, inclusive a relação mírruCiosa 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 serviço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprova-do e reconhecido pelo Govêrno:
m) submeter-se à ressalva de direito da União sôbre todo o acer-vo
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 proprieda-de, e ficará sujeita às regras estabelecidas no
regulamento- dos reviços de radiocomunlcação (Decreto n.v 21.111), ou
em outro que vier a 'ser baixado SÔ~
bre o assunto, incidindo' sempre sóbre essa freqüência o direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos Instlbuídos nas convenções e regulamento. íntcrnacíonaís, .bem como a sôdas
as disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que existam
ou venham a existir, referentes ou
aplicáveis ao serviço da concessão.

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 necessárra e
de acôrdo com as prescrições técnicas
que. estiverem em vigor ou vierem a

sõbre a matéria;

vigorar.

V

No regime de fiscalização que fôr
instituído, fica assegurado ao Gcvêrno, quando julgar corwemente o direito de examinar como meUl.or lhe
aprouver, os livros, escrituração e tado que se tornar ncceesãno a essa
fiscalização.

VI
Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessionária, 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 multa será recolhida à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos dentro do prazo
improrrogável de trinta (30) dias a
contar da datada notlaicação 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 necessídade ou utilidade pública '2 requisições militares.

VIII
A concessão será considerada cadu-

ca, para' todos os efeitos, sem direito
a qualquer indenização:
a) se, em todo o tempo, fôr verlftcada inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, à, e (in
fine), i, 7c e l da cláusula III;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a quota e contri-buições a que se refere a alínea e ela
cláusula III bem como a importância
de qualquer multa imposta nos têrmos da cláusula VI;

c) se, em qualquer tempo, se vertutcar oremprêgo da estação para O"J-

- tros fins que não os determmados na
concessão e admitidos pela legrslaçâo
que reger a matéria.
~ 1.0. Poderá a concessão ser de-

Art. 2.° Revcgem-se as disposições
em contrárto .
Rio de .Ianeiro. 20 de janeiro de
194:7; 12:6.0 da Indepenôància c 59.°
ela R€i~").ública.

clarada caduca, a juízo do Governo,
sem direito a qualquer lndenizacâo:
a)

Eunrco G. DUTRA.

Benedicto Costa

se, depois de estabelecido, tôr o

Netto.

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 Govêrnc;
b) se a concessionária- Incidir reite-

radamente em infrações passíveis de

multa.
§ 2.° A concessão Gera considerada
'perempta se o Govêrno nã-o julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de .Ianeiro, 21 de janeiro de
1V17, - Clovis Pestana,

DEDRJETü N.o ~2.(97 - DE 212 DE
J.4uNrEi]RiÜ DE 19-4-7

Autoriza a concessão de issnçdo elos
tributos que mencione à "Vener6;oei Cmiem. Terceira 0-03 Mínimos
de São Francisco de paula" e dá

ouirus providências.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artagc 12 do Ato das Disposições COYlS-

trtucíonais 'I'renaitórias, decreta:
Ar,t.

n:IDClRiR'TO N.? 2'2,.4'9'6 -

DlE. 22 DlE

J A,NlEIDR!O DiE lW'7
Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a realizar a permuta dos ter-

renos que menciona.
O Presidente da Repúíblica, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 12 do Ato das Disposições Cons-

títucíonats Transitórias, decreta:

Al'(t. 1.0, Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a reahzar
ao permuta da árôade terreno do
lote 91

com 1. 5{).Q ,00 mã (um mil e

QUinhentos metros quadrados)
do
proje-to em conjunto de alinhamento
n.o 3.032 e lcteamencc n.? 9.370',
aprovado em
311 de dezembro de
1943, .sttuada na Praia da Olaria,
ilha do Governador, de prcprledade
da Prefeitura do Distrito' Federad,
pela área de terreno constttudda pe-

los lotes ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com
2.2!59,40 m2
(dois mil, duzentos e
cinqüenta e nove metros quadrados
e quarenta decímetros quadrados) do
projeto aprovado acima referido, de
propriedade do Espólio de Paulo da

Rocha Gomes.

1.0 Fica

°

Preãeéto do Dis-

trito Federal antorizado a isentar a

"Venerável Ordem 'I'erceira dos Mínimos dle Sê.D Francisco d,ePaulia":
a) do pagamento, na forma dos
arts. 15 e 16 do Decreto-lei n.v 157,
de 31. de dezembro de 1937, do imPÔS,LO predial ímcidente sôbre o prédio a ser vconstrurdo à Rua General
Oanabarro n." 1.13, destdnadc a seu
Hospital, vigcn-ando esta isenção enquanto, o imóvel een apreço servir
aos fins hospitalares daquela 1n5tícuiçâc:

b) do pagnerento' do impôsto d-e:
transmissão de prcprâedade inciderute
sôbre o imóvel n. ° SOO da Estrada
do Rio Grande, em Jacarepaguá,
bem assim. na forma dos arta. 15
e 16, do Decreto-Ieí citado, do ímpôsto predia-l Incidente sôbre o prédio a Bel' construído no local e uestina do a um abrigo para a velhice
desamparada, vígoranôo esta Isenção
enquanto. o imóvel em aprêço S8rV11'

àquele s fins.
Art. 2,0 RE-vo::;;'<::m-seas disposdçôes
em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1!9<t7; 126.° da Independência e &9.°

da Re,pública.

EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa

Netto.
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DECRETO 1'1.0 22.493 - DE 22
DE JANE:IRO nE 1947
AutoT'iza a inetituicâo de umo, tnmdacão pela Preieitura do Distrito
Federal.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere

° ar-

tíao 12 do Ato das Disposições 'I'ransj.tórias Constitucionais e,
Considerando que a 'situação angustiosa em que se debate a oonuIacâo trabalhadora da Capital Federal reclama prontas medidas ele
assIstência social;
Considerando. ser um dever social
Indeclinável acudir, sobretudo, às populações Iocalízadas nos morros e
nas favelas, cujas ditículdadcs topográficas as privam dos serviços assistenciais de que gozam outras zonas
da Capital Federal;
Considerando que cumpre ao Governo da Cidade solucionar tais problemas, mobilizando para êsse fim
seus recursos financeiros e
Considerando, ainda, que o melhor
meio de acâo no setor da assistência
social consiste em convocar a colaboração particular, principalmente a experiência de instituições que ce têm
revelado eficientes no trato dos mterêsses - das classes menos favorecidas,
decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorízago a' instituir uma
fundacâc denominada "Leão XIII"
com ó fim de prestar ampla assistência social aos moradores do.. morros, das favelas e de locais semelhantes .da cidade do Rio de Janei-

ro.

Art. 2.° Para êsse fim, a Prefeitura
do Distrito Federal cederá àquela
Fundação," mediante têrmo assinado
na Secretaria Geral de Finanças, os
imóveis, móveis e todo o aparelhamento dos "Centros de Ação Social"
já instalados e .a instalar.
Art. 3.° A Prefeitura do Distrito
Federal consignará em seus orçamentos verba destinada à manutenção
da Fundação de que trata êste De~
ereto, a qual será também custeada
por subvenções do Govêrnc da União
e contribuições e donativos particulares.

Parágrafo único. No corrente exer-,
cicio as despesas referidas neste artigo correrão à conta do crédito especial aberto pelo Decreto n.o 8.741,
de 21 de dezembro de 1946;
Art. 4.° Por Decreto do Prefeito do Distrito Federal sed, regulamentada 8, adminístracáo da "Fundação Leão XIII"
conseqüente à
Art. 5.° Caso a instituição referida
não corresponda aos seus fins ou
venha a. ser extinta, terdes os s-eus
bens reverterão à Prefeitura do Distrito Federal.
/
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 22 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURIco G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.' 22.499 - DE 22
DE JANEIRO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinária de Extramumerério-tnenscüieta da Procuradoria da República no. Distrito
Federal do Ministério da Justiça e
N eçócioe Interiores.

0- Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme relação anexa, a Tabela Numúrioa vOr-.
dinária de Extranumerário-mensalista
da Procuradoria da República 110 mstrito Federal do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art .. 2.° :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Ro de Janeiro, 22 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59,°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

~
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DECrfVETO N.' 22.500 - DE 22 DE
J"_E~RJO DE 1947
Autoriza, a titulo precário, sem pre:'
-iuux» das àü;posições legais' que vierem a ser prorríulgadas, o cicWxl;ão
brasileiro José N ovita Filho a pee(fuisar jazida ele rocnas betuaninoeas
e piffo-bebuminosas ..--:- classe IX em terras de dorninio privado,sitU-a_
dli-S 1W município de Trememõé
comuna de Taubaté, Estado de Sãó
PaUlo.

o Presidente da República, usando
da atrirruíçâo que lhe confere o .'11'tiga S7, número I, da Oonstctuicão,

e nos têrmos dos Decretos-leis núme-

ros 1.985, de 29 de jane-iro de 1940
(Código de Minas), € 5.247, de 1.2 de

fevereiro de 1943, decreta:

Act , 1.0 Fica autcrúzado, a título
PT€03.'l'io, sem preju: io das disposições

legais que vierem a ser promulgadas,
o cidadão brasüeurc José Novita Fi'lho

a pesquísarvjazida de rochas betuminosas e píro- betuminosas - classe IX
- ern urna área de 1. coa ha (mil hectaxes), Em terr-as de domínio privado,
situada no distrato e município de
'Tremombé, comarca de 'Taubaté, Es-,
'tadc de São Paulo, delisnítada por um
polígono que tem um vértice a 2.460m
(dois mil quatrocentos e sessenta metros) no rumo 65°0'0' NrE (sessenta e
cinco graus nor-deste) do pontilhão da
·ESJt'I'Wa de F'8J.'1l·0 Central do Brasil
sôbre o ribeirão José Raimundo ou do
Pinhão e cujos "lados, a paetu- dêste
vértice, têm os seguintes ccmp.nmentos e rumos: 3.240 m «três mil duzentos, e quarenta metroa) , 51°00' N'W
(Cinqüenta -e um graus noroestej ;
91'0 m (novecentos € dez metros),
70°15' SW (setenta graus e quinze minutos sudoeste) ; 9'40 f i (novecentos
€ quarenta metros), 22°30' NW (vinte
é de-is gTaUS e trinta minutos noroest-e); 3.7;50' m (três mil setecentos e
cinqüenta metros) , 53%6' NiE (cínqüenta e ta'ês ga'a.us e cinqüenta e
seis minutos nordesteô ;2.1 50 m (dois
mil cento- e cinqüenta metros) , 31°21'
SE (trinta e um graus e vinte e um
snjnutos sudeste); 3 ..000 .m (três mil
snete'os) , soOO' SW (oito graus sudoeste), até ~. ponto de partida.
1

Aa.'t. 2.°· Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ-

digo de Minas.

Art. 3.0 O titulo da autorlzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de GrS
5.000,00 (cinco rrriü cruzeiros) e será

transcrito 110 livro próprio do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em conta-áa.io.
Rio de .Ianearo, 22 de janeiro de
1947, 1126.. c da Imdependência e 5'9.0 da
Repúblíca .
Benedicto
EURICO G,

costa

Netto

DUTRA

DECRETO N.o 22.501, DE 22 DE
JANEIRO DE 1947

°

Retifica o art. 1. do Decreto número 17.273, de 29 de novembro de
1944.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo -87, n. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí n. ° 1. 985, de
29 de janeiro, de
1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica retificado o Art. 1. o
do Decreto número dezessete mil duzentos e setenta e três (17,273) de
vinte nove (29) de novembro de mil
novecentos e quarenta e quatro
(1944), que passará a ter a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Severino de Araújo a pesquisar ouro numa área de
setenta hectares (70 ha) , situada no
lugar denominado Oatolé, distrito e
município de Teixeira, no Estado de
Paraíba, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice' a
trezentos metros (300 m) no rumo
magnético quarenta e seis graus e
trmta. minutos nordeste (46° 30' NE)
da confluência do córrego Oatolé no
riacho Catclé, e cujos lados, divergentes dêssevértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1. 000 m) , Oitenta
e dois graus noroeste (&2 0 NW); setecentos metros (700 m) , oito graus
sudoeste (3. ° SW).
Art. 2. ° A presente alteração do
decreto não fica sujeita ao-pagamento da taxa prevista no art. 17 do
Código de Minas.
Art. 3. o Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do' referido Decreto, .que passam a fazer parte integrante do presente.
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Art.: 4, o Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
de 1947, 126 0 da Independência e 59°
da República,
EURICO G.

DUTRA

Daniel de coruüno

DECRETO N.o 22.502, DE
JANEIRO DE 1J47

22

DE

Renova o Decreto n.O 15.522, de 10
de maio de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere o
art. 87, n .o I, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n. o 1. 985,
de 29 de .janeíro de 1B40 (Código
de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovado o Decreto número quinze mil quinhentos e
vinte, e dois (15.522), de' dez (lO)
de maio de mil novecentos e quarenta e quatro (914), que autorizou
o cidadão brasileiro Oreste Mantovarú a pesquisar águas minerais no
lugar denominado Aguas Virtuosas,
situado no' dlstzito e município de
Monte Sião, Estado de Minas Gerais, em duas áreas, num total de
trinta e cinco hectares e quarenta
ares (35,40 ha) , e .assim definidos:
a primeira (1. '') área com dezessete
hectares e dez' ares (17,10 ha) , e
delimitada por um quadrilátero que
tem um vértice à distância de duzentos e vinte e oito metros (228m),
no rumo magnético dois graus e
trtnta minutos
sudo-este (2. ° 30'
SW), dorencontro sudoeste (SW) da
ponte da estrada de rodagem do Coqueiral sóbre o' córrego d' Aguá Vir-

tuosa, eos lados. a nart.lr dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e
rumos magnéticos: duzentos e noventa c sete metros ,(297m), setengr-aus e ti-inta minutos
nordeste (73° 30' NE); quatrocentos e setenta metros (4:7Gm), dezenove graus e . trinta minutos andeste 08° 30' SE); crutuhentos e vinte
e cinco metros (525m), ü0steCVV);

ta e oito

trezentos e .noventa e dois metros
e cinqüenta centímetros (392,50m),
onze graus e trinta minutos ncrdeste 01° 30' NE), até o ponto de
partida; a segunda (2. a) área, com
dezoito hectares e trinta ares 08,30

ExsCu~'!.VO

ha) , é delímltada por um polígono
que tem um vértic-e no ponto de
arnarracâo acima citado, e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
.eomprímentos e rumos magnéticos:
seiscentos' e sete metros (G07m), quarenta e quatro graus '2 trinta minutos nordeste (44° 38' NE); duzentos e cinqüenta e sete metros (257m),
vinte e seis graus e trinta minutos
sudeste (26° 30' SE); quatrocentos
e cínquenta - e seis metros (456m),
tclnta e quatro graus sudoeste (34.°
SW); dU~2atGS e noventa e sete
metros. (297m), setenta e oito grau],
e trinta minutos sudoeste (73° 30'
SW); duzentos e vinte e oito metros (228m), dois graus e trinta ruínutcs nordeste (2° 30' NE), até o
ponto de partlde .
1\1't. 2. o Esta autortzaeâo

é

ou-

torgada nos têrmos estabelecidos 11C
Código de Minas,
Art. 3.° O título da autorlaaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos e sessenta. cruzeiros (Cr$
360,00) e será transcrito no Iívrc
próprto da Dívísão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da"
Agricultura .
Art. 4. ° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1947, 126. c da Independência e 59. fi
da. República.
EURICO

G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho.

HEJORJETO N. ° 2,2.5(}3 ~ DE Z2 DE
JANíEJIRO DE 1947
Autoriza o cidud/io braeileiro Ernesto
Dinali a pesquisar calcário no tnUnicílno de Lonrms, Estado de M.inas
Gerais.

o Prcsldeute da Ropúohca, usando
da abribtnçãc que lhe confere o artigo 87, n.v 1, € nos têrmos dos artigos 1'52 e 1:5-3 da Conetítulçâc, decreta:

Art. 1.0 Fica audorízado o cidadão
bra-sileiro Ernesto Dínali a pesquisar
calcário .numa área de dois hectares
e dez ares (2,10 ha) , situada no lugar denominado Cafesal, distrito de
Ij-aci, musúcipro de Lavras, Estado

ATOS
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de Minas Gerais, delimitada por um
relângulD que tem um vértdce a quinhentos e sessenta e quatro meta-os
(6'64.m), Turno s,etentae dois graus
sudeste (72° SE) magnético do ponto em que a rodovia Lavras :-- Ijací
atravessa o córrego Pintada e cujos
lados, a partir dêsse vertrce, têm 03
seguintes. comprimentos e rumos
magnétàcos: cento e vinte metros
(128m), setenta e dois graus sudeste
(7'20 SE); cento e setenta e cin-co
metros (175m), dezoito graus 2101'dest-e 08° NEY .
Art. '2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tresentes cruzeiros (Cr$ 300,00) e SETá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposiçôes
em' contrário,

Rio de' Janeiro, 22 de Janeiro de
1947, 12,6,° da Independência e 5'9.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 22.504 - DE 22 DE
JANEIRO DE 194'1
Autoriza a En,tprêsa de Aguas Iâineraie Limitada a lavrar águas minerais no Estado do Ceará.

O Presidente da República, usar-ido da atribuição que lhe confere

o

urt. 87, 11.° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,°1.9-8,5, d-e 29
de janeiro de' 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, 1.0 Fica autorizada a Emprêsa
de Arruas Minerais Limitada a- lavrar
águas minerais em terrenos do' imóvel
Colégio Cearense situado na cidade de
Fortal-eza do Estado do Ceará numa
área de noventa e um ares e oitenta
€o seis oentiares (0,9186 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice loeaüsado na interseção dos alinhamentos das Avenidas Duqu-e de
'Caxias e. Visconde do Rio Branco e os
aeõcs, a partir desse vértice os segutntes comprimentos e rumos magnétl<:05: dezessete metros
(!-7m) , nove
graus sudoeste (9° SW); quarenta e
três metros e sessenta centímetros

EX~~CU'l'.LVD

'(43,60m), setenta e oito graus norceste (78 0 NW); dezessete metros e
'trinta centímetros (1"7,30m). dezoito
'graus sudoeste (18° Swi : quarenta e
três metros e cinqüenta centímetros
(43,50m), vinte 0 nove graus sudoeste
(29. S'ViT); cento e quatro metros 0
quarenta centímetros (104./;,Om), cinqüenta e três graus noroeste (53 0
NW); quarenta metros e sessenta centimecros (40,GOm), trinta' e oito graus
nordeste (330 NE); doze metros e oitenta centímetros (12,80m), cinqüenta.
(l

e três graus sudeste (53° SE);

cin-

qüenta e um-metros (5Im), trinta e
cinco graus nordeste (35 NE); sessenta e quatro metros (61m) , cinqüenta e cinco graus sudeste (55.°
SE); um metro (lm), dez graus su'doeste 00° .sW); quarenta e sete metros e dez centímetros (47,10m), cínqüenta e três graus sudeste (5'3 SE).
Esta autorização é outorgada medíante as condições conetantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33; 34 e suas
alíneas além cdas seguintes e de. outras constantes do .mesmc Código, não
expressamente mencionadas nêste deereto.
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 do art. 68 do Código de Minas.

Ar.t. 3,° Se a concessionária da autorâaaçâo não cumprir qualquer das
obràgaçôes que lhe incumbem, a au'tcrlzação de lavra será declarada cadu-ca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
ArL 4. o As propriedades visinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na rorDL". dos arts . 39 -e 40 do Códlgo de Mínas ,
Art. 5, ° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gosará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Ar:L 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão

'iS

de Fomento da Produção Mineral do
'Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiseentos cruzeiros (Cn'; GOO,OO).

Art. 7.° Revogam-se as dispoalções

em contrário.
. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1947, 12'G.o da Independência e 5.9.° da
República.
EURICO

G.

zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
transcrito no livro próprio- da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1,91'!, 12G.o da Independência e 59.° da
República,
EURICO G.

DUTRA.

DUJ::{A

Daniel de Carvalho,

Daniel de Carvalho.

DEGRETO N,o 22.506, DE 22 DE
JANEIRO DE 1947
DECRETO N:o 22.505
DE 22
DE JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Frtcacieco José da Silva' Medeiros a, -peeouiear caulim e água mineral n.J município de Guromlucns, Estado de

Pernuanbucc,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, n.? I e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco José da' Silva Medeiros a pesquisar caulim e-água n.1Íneral nUl113. área de seis hectares (G
ha) situada em terrenos de sua: propriedade no lugar denominado Paaenda Serra Branca, distrito e munícípío
de Garanhuns, Estado de Pernambuco,
e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a seiscentos e cinqüenta e
três metros (653m), no rumo magnétdco quatorze gT3uS e quarenta e cinco minutos sudeste (14° 45' SE), do
centro de gravidade de hexágono irregular que limita o plano
coroamento da barragem do açude de abastecimento das locomotivas da Great
Western Braaíl Ratlw e cujos lados
divergentes do referido vértice têm os
seguintes comprrmentcs e rumos .magnétioos: cento e cinqüenta metros
(l50m) , trinta e sete graus trinta minutos sudeste (37° 30' SE); quatrocentos metros (400m), cinqüenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste
( 5c2°30' S'W) .

àe

Art.. 2;° O título da autorização de
pesquisa, que será Uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-

Altera a aencminacão de estabelecimentes de ensino agrícola, saberdi1Uldos ao Ministério da Açricultu-:
Ta.

o Presidente da República usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 37, n .° I da Oonstãtuíçâo, decreta:
Artigo 1. ° Ficam transformados em
Escolas Agrotéerucas de acórdo com
o artigo 12, Capítulo IV da Lei Orgânica . do Ensino Agrícola, aprovada
pelo Decreto-lei 11.° 9.613 de 20 de
Agôsto de 1846, a Escola Agrícola de
Barbacena, no Estado de Minas Gerais, os Aprendizados Agrícolas Vidal de Negreiros, no Estado da Paraíba e o Aprendizado Agrícola Visconde da Graça, no Estado do Rio
Grande do Sul, que passarão a dencrnínar-se, respectivamente: Escola
Agro-técnica de Barbacena, Escola
Agro-técnica Vidal de Negreiros e Escola Agro-técnica visconde da Gra-

ça.

Artíg'Q 2. ° O Aprendizado Agrícola
,}Q:Io Coimbra, no Estado de Pernambuco, o Aprendizado
Aerfcoja
Floriano Peixoto, EO Estado d: 1\1agoas, . o A'Pyendiza,do Agrícola Nilo
Pecanha e o Ildefonso Simões Lopes,
ambos no Estado do Rio de Janeiro .
serào chamados Escola Agr-ícola Joã~
Coimbra, Escola Agrícola Ploriano
Peixoto, Escola. Agrícola Nilo Peçanha e- Escola Agrícola Ildefonso Simões Lopes,
Artigo 3. ° O Aprendizado Agrfcola
Benjamin Constant, no Estado de
Sergipe, o Aprendizado Agrícola Sérgí o. de Carvalho, no Estado da Bahia,
o Aprendizado Agrícola Visconde de
Mauá, no Estado de Minas Gerais, e
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o Aprendií'.ado Agrícola Gustavo Dutra, no Estado de Mato Grosso, serão denominados Escola de Inicíacào
Agdcola Benjamin Constant, Escola
de Iniciação Agrícola Sérgio de Carvalho, Escola de Iniciação Agrícola
Visconde de Mauá e Escola de Inicíacâo Agrícola Gustavo Dutra
Artigo 4. o O Aprendizado Agrícola
Manuel Barata, no Estado do Pará,
o Aprendizado Agrícola Rio Branco,
no Estado do Amazonas, transferidos
pelo Decreto-lei n.o 9.758, de 5 de
setembro «s 1946, para Belterra, no
Estado doPará e para o Vale do 80limões, no Estado do Amazonas, de
agora em diante serão chamados Escola de Iniciação Agrícola Manuel
Barata, e Escola de Inícíacâo Agrícola do Amazonas.
Artigo 5. ° A Escola de Iniciaçáo
Agrícola criada no Território do Acre,
pelo Decreto-lei citado no artigo antenor, denominar-se-á Escola de Iniciação Agrícola Rio Branco.
Arbígo 6.° O presente. Decreto entrará em Vig01: na data de sua publicação.
Artigo 7, o Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de .Ianeirc, em 22 de janeiro
de 1947, 126° da Independência e 59°
da República.
EURICO

G.

EXECUTIVO

'79

cão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
de 1917,- 125.0 da Independência e 59/'
da República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.o 22.E,OS - . DE 22 DE
JANEmO DE 1947

Comíseão de Vice-Presidente do Conselho do _Almirantado

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdg'o 87, íoctso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O cargo de Vice-Presidente
do Conselho do Almirantado poderá,
a critério do Govêrnc, constituir uma
comissão isolada, de nomeação
do
Presidente da República, sem acumulação.
'
.
Art. 2~0 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data
sua publicação revcgadas as disposlçêes em conj·,r6.rio.
Rio U:3 Janeiro, em 22 de janeiro
de 1D47, 126.0 da Independência e 59.6
da República.

de

EURICO G, Dm:RA

Sylvió de Nrrorüia:

DUTR:o\

Daniel de Carualho

DECRETO N.? 22.509 - DE 22 DE
JANEIRO DE 1947

DECRETO N.? 22.507 ~ DE 22
JANEIRO DE 19'.\;7

iltri:' ...: 5es

dv~

Almirantes de Esqw[··

dra.

O Presidente da República, usando
da aünbuíçãc Que lhe confere o arbtgoBv, item I, " - Constituição, decreta:
Art. 1.0 Além do..S funções que cone ..
tarem da Ordenança Geral para o
Serviço da Armada, os Almirantes de
Esquadra pcderâo exercer as scgumte::::
a) Oheí
(ia Estado Maior' Ge: .
_/ Che-fe do Estado Maior da Ar-

mada: e
'c)

Vice-Presidente do Conselho

Almirantado.
Art. 2.0 O Chefe do Estado

do

Maior
da Armada, quando Vice-Almirante,
não
-'" 'lJ~_~e'dência sôbre DS Almirantes de Esquadra.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua P').') 'ca-

A ttera, com redução de despesa, as
Tabelas Nuanéricae Orâináríos de
&ctran1.lmerúrio mensa-lista do Arse1?-cll de 1Viarinha tia. Ilha das Cobras e âa Díretorus de Comunicações, ambas do Ministério da Marinha .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'1, item I, da Ccnstituícâo, decreta:
Art. 1.0 Ficam, alteradas, conforme
2, relação 3.11(;X[I, as Tabelas Nu-córtcas Ordinárias de
Extranumerário
mensalista do Arsenal de Marinha da
Ilha das Cobras e da Diretoria de
Comunicações, ambas do Ministério
da Marinha.
Art. 2.° Revogam-se as dtsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
de 1917, 12S.0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

g
IW'iNISTltRIO DA :i'viARINHA
'.r$E~P.L

DE !'.:!ARINHA DA ILHA D,\S CQBRAS

Tabela Numérica Ortitnària
----~~------~~--~---

SI~mAçÃD ATUAL

. SITUAÇíí.O PROPOSTll

Séries funcionais

de

funções

i

1l'iaq1iinista Iâorítimo

I
I

--11-,

I

--

-~--'I

4

TesO'1ttciro-kU1..- iiiar

i......... .

-9-1

1

Referência

Sérdes funcionais

de

funções

,

\

I

Iâacuimieta Marítimo

XIV

~~ ~;~l~iii~ I ~ ij::::::::::'::::::::::::8

1

I

I

I

x:~ ~::~::::
XIV

r

I-

Ordinária

(3

"
8

_ _I

Ii

Ta,bela

XI

X

!

I

_: i:::::::::-::::::::::::::::::::l
4

'I'cucureiro-Auxiiiar

i··,···

---8-1
'

"'~
"

t'i

fá
o

~

I ,
!
- - - - - - - : - - - -~-------I---:---------- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

\: :.: : : : : : : : : : : : : ]

i

Tabé!a

Referência

!H:::::::·:j:jj:jj::::J

-~

te-

Número

Número

,

:

'li

XVIII
XV

XlV

!
- - - ' - - -i- - - - - ' ' - - - -

H

;,;j

o

co

c

;;/">

"'"

C

c.

;.:

"
S
"
H

DIRETORIA DF. COl\WN1CAÇÕES

Tabela Numeríca Ordinária

~~

"

ti

2.
SiTUAÇ?íO ATU,\L

~

H

"

SITUAÇÃO PROPOSTA

8
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Número
Tabela

'de

funções \

Séries íunctonals

I
2
5
7

I
i·

»iontor de Escritório
,
'

!Ref€l'êUcla

I

I

í

I

1

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

5

--._-

...

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

a
~

c

~

AH:tiliar de, Escritório

.
.

~Ii

Tabela.

VII

ts
S

8

5

~
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DECRETO N,o 22.5l(} -- DE 24 DE
JANEIRO DE 1947
Aprova. a tabela de gratificação) a título:.q~:: representação, de que trata
o' Decreto-lei n.o 9.202, de 26 de

Abril-d.e 1946.

à .'Presidente da República, usando
dá .atríbuiçâo que lhe confere _o art.
87·, da Constituição, e tendo em vista -o' díspõsto no' § 2.° do .art. 14 do
Decreto-lei' n.e 9.202, de 26 de Abril
doe 1946, decreta:
A--r't. 1.0 Fica aprovada, para o. ,'lUO
de 194.7, a anexa tabela de gratifica-

ção, a titulo de repr-e-sentaçã-o, do p-ess-oal em exercício no- exterior, nos

EXEC"UT1VO

postos díscrímínados, em funções diplomáticas' ou consulares, orgarrízada
pelo Ministério das Relações Exte-

riores.

Art. 2.° A tabela de que trata o ar.
tigo anterior entrará em vigor a 'partir de 1 de janeiro de 1947.
Art. 3.° Revogam-se as, diepostçôcs
em contrário.
Ríode .Ianeiro, 24 de janeiro -dc
1947, 126.° da Independência -e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.
Corrêa e Castro.

TABELA DE: REPRESÉNTAÇÃO

a que se refere o Decreto

11..°

22.510. de 24 de Janeiro ãe·1947

Missões diplomáticas e repartição consulares

Embaixadores
Classe NeM -

"A"

"B"

"C"

"D"

Cr$

cr$

o-s

crs

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

180.000;00

23(}.000,OO

27{).OOO,OO

320.000,00

...........

140.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000.00

100.000,00

HO.OOO.OG

120.000,00

130.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

90.000,00

65.000,00

7(}.000,00

75.000,00

80.000.00

55.000,00

60.000,00

65.000,00

70.000,00

Ministros Plenipotenciãrios

Classe L. -

Secretários e Cônsules

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

Classe K -

Secretários, e Cônsules

•••••••••••••••••0; ••

Classe M _ Min. oonsem.s, C1. Geral e õons. Com.

Classe J _ secretários e více-cônsuíes

...............
Baia Blanca

cadís

Funchal
Las Palmas
Rosãrio
Valparaíso
Vigo

An.tuérpia
Bogotã
Bordéus

Bruxelas

Dacar.
Gênova
Gotemburgo
Guatemala
Lima
Livorno

L10n

Mar"elba
México

Mil'
"
Montreal
Nápoles
Ottawa

An1sterdam
Argel
Assunção

Atenas

Barcelona
Berna
Boston
Buenos Aíres
Gairo
Vamberra
Capetown
Caracas
Cardiff
Chicago

Copenhague
Dublin

Estocolmo

Quito

Roma
Santiago

Filadélfia
Genebra

Gla.§gow

Trujillo

Haia

Vaticano

Ancara
Beirute
Londres
Moscou
Nanquim
Nova York
'Teerã
Washington

Havana

Helsfnqul

Houston
Istambul
La Paz
rdverpool

Lisboa
Los Angeles
Madrid
Miami

Montevidéu
NorfoIk

Nova orjeens
Oslo
Panamá.

I,

-:Í8

-to

J.:,Jrt of Spaln
Fraga

~'ãdF'rancisco

São José
Southampton
znríque
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DEORETO N.o 22.511 - DE 24 DE
JANZlRO DE 1947

nECRETO N.o 22.513,' DE 24 DE
,JANEIRO DE 1947

Autoriza Q. cú],wlào brasileiro José
Soares 4, .cOTfL]Jr(l.T pedras preciosas.

Ccacette à sociedade "..!1:lorais, Cunha
Limiuulu" cuüorizaçéo paro. tusicío-

o Presidente da República usando
da atribui-ção que lhe contere (J artigo
87, número I, da Constíbuíção. e tendo
em vista c Decrcto-Iei TI.O 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Artigo únlco . Pica autorizado o oidadão brasileiro José 8-o2.1''2S, residente ..no Alto Parnaíba, Estad-a de Maranhâo, a comprar pedras preciosas
nos têl'1TICS do Decreto-lei n.c 466, de
4de junho de 1933, constituindo título desta autorízacâo uma via autén-

tentíca do presente Decreto.

Rio de Janeiro" 21 d-e janeiro. de

1947, 125,° da Independência e 59.° da
República .
ElJRICO G,

DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N,o 22.512, DE 24
DE JANEiRO DÉ 1947

Concede à "Sociedade Comercial tna:
nema, Limitcuia" ouiorizaçõo para
continuar a funcionar na Repúb.lica.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu
"Sociedade
Comercial Ipanema, Limitada". autorizada a funcionar na República, pelo
Decreto n.v 21.539, de 31 de julho ',d-e
1945, decreta"

a

Artigo único, E' concedida à "Sociedade Comercial Ipanema, Limitada", com sede na cidade de Lisboa,
Portugal, autorização para continua:
a funcionar com as alterações íntro.,
duzldas no seu contrato 30ci8.1. pelas
escrituras .de 2 a 6 de. maio de 1946,
e sob as mesmas cláusulas que acompanham o Decreto n.? 21.539, de ·H
de julho de 1946,. obrrgandocse a aludida sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a- vigorar, sôbre o objeto da, referida autorização.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° -da
República.
EURICO G.

DUTR s,

Morvan Figueiredo.

nm: corno, emprêsa ele navegação de
cabctaçem, de acórtio com o que
prescreve o Decrete-lei n.o, 2.784, de
20 de nove'mo,'o de 1940.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial po-r falta de pagamenzo .
DECRETO N.o 22.514 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1947
Concede à sociedade "Navegação Fl":.tvirll Bétteça Limitada", autorização
para funcionar como emprêsa. de
navegaçâo de cabotagem, de ccórelo com o que prescreee o Decretolei n.o 2.784, de 20 de novembro de
1940.

O Presidente da República, atendetido ao que requereu a sociedade

"Navegação Fluvial Béttega Limitada,", decreta:
Artigo único. E' concedida à socíedade "Navegação Fluvial Béttega Limitada", com sede na cidade de Curitiba. Estado do Paraná. autorização
para funcionar como ernprêsa de navegação de cabotagem, de acôrôo com
o quo': prescreve o Decreto-lei número
2.78'1, de 20 de novembro de 1940, e
com o contrato social que apresentou,
constanterde escritura pública Iavra-"
da em 27 de dezembro de 1945. obngando-se a mesma sociedade a c.nnprrr integralmente- as leis e r-2g111amentes em vigor, ou que venham a
vigorar, sõbre o objeto da referida 3.11-

tcrisacão.

Rio de Janeiro, 2+. de jant:'i~\:..1 de
1947, 123,° da Independência <-; 59:) da
República.
Eu,UCQ G. DüTRA

MOí"van Figueiredo
DECRETO N.o 22.515 ~ DE 24: DE
JANEIRO DE 1947
.Aprova alterações intrcâueuias nos
estatutos àa Industrial ]l·finas Gerais
Companhia de Seguros.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ccnfcre.o artigo
87. inciso I,da Constdtuição. dccrets.:
Art ..1.° Ficam. aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos da

Industr.al Minas

Gerais companlüi1
de Seguros. com :sede na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, autor.zada a funcionar pelo ,D~
ereto n." ,20.311, de 2 de janeiro de
1946, conforme deliberaçã-o da assembléia geral extraordinária de aciomstas, realizada a 25 de setembro de
1946, inclusive a mudança do nome
para "Ultramar" Companha Brasilelra de Seguros e da sede social para
a cidade do Rio de Janeiro.
Art.' 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentes vigentes. OU que vierem a vigorar, sôbre o objeto daiautorizaçãa
a que alude o presente Decreto
'
.Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrár.o. .
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1947, 126.° da' Indepandência e 59.° da
República .
l'l!orvan Figw3iredo

tenta e três metros (173m) ,setenta e
cinco graus nordeste (75.0 NE); cento
e setenta e oito metros (178::n), oitenta e três graus e trinta minutos
sudoeste (33° 30' SW); cento 'e sete
metros 007m) , sessenta e sete 'graus
noroeste (67° NW); quatrocentos e
cinco metros (405m)'; trinta e sete
graus sudoeste (37° SW).
Art. 2.° O título da' autorização de
pesquisa, que será uma via autê-iüea
deste decreto,pagarã a taxa de trezentos cruzeiros (Org 300,00) e. será
transcrito no livro próprio da Divl-,
são de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura:
Art. 3.° Revogam-se as disposições
'em contrrio .
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
Daniel de Carvalho ..
EURICO G,

DUTRA,

EURICO G. DUTRA

DECRETO N.o 22.516 DE 24 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Telee-',
toro Matos a pesquizar turmalinas
e, associados no musucipio de Araseuai do Estado' de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlg'Q 87, número I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o -cidadâo
brasileiro Telesforo Matos a pesquizar turmalinas e associados em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Barra de' Salinas, distrito de
rtaoo-é, muntcipio de Arnssuat do
Estado de Mmas: Gerais, numa área
de nove hectares e vinte três ares
(9,23ha) .delimitada por um polígono
irregular que tem um de seus vértices
à distância de mil e dez ll1etros'
(r.ujnm) , rumo setenta e um graus
e trinta minutos sudeste (71° '':;0'· SE)
magnético, da vbarra do rio Sahnes,
afluente pela margem esquerda do rio
Jequitinhonha c os lados, s uartrr do
vértéca considerado, têm os segtüntes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos e dezessete metros (417m)
sessenta e sete graus sudeste (670 SE);
duzentos e dezoito metros (218m),
dezoito graus noroeste (18° NW); duzentos e doze metros (212m), onze
graus nordeste (11° NE); cento e'. se-

DECRETO N.' 22.517 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro George
Augusto Nascimento Oetterer a -pesquicar calcário, ca/cita e associados
no município de Capão Bonito do Bstoco de São Paulo,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? T, .da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.935, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro George Augusto Nascimento
Oetterer a pesquisar calcário, calcíta .
e assccíados no lugar denominado Lavrmhas, no bairro das: Formigas distrito e município de Capâo Bonito do
Estado de São Paulo, numa área de
cem hectares (100 ha) dehmltada
por um quadrado de mil metros, ...
(1.000m) de lado, que tem um vertice a unil setecentos e trinta metros
0.73Gm) no rumo magnético a um
grau e vinte cinco minutos sudoeste
(lo 25' SW) da foz do ribeirão das
Lavrlnhas, afluente da margem esquerda do rio Paranapanema e os lados, divergentes do vértice considcrado, os rumos magnéticos quánxe
graus e cinqüenta minutos sudeste
0.5° 50' SE) e setenta e quat-ro graus
e dez minutos sudoeste (74° 10' SW).
Ar'G. 2.° O titulo de autorização de
pesquisa, que suá uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de

85

mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será
tI'ô,nserito no livro, próprio da Dívísâo
de Fomento da Produçüo MinereJ do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 194'1,
126.u da Independência e 59,0 da República.

pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentcs cruzeiros (Cr8 30a,00) , e será
transcrito no livre próprio ela Divisão
de Fomento da Prcducào Mineral do
Minlstérío da. Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio' de Janeiro, 2,1: de Janeiro de
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DDOI?:·ETo. N.o 22,513- DE 21 DI];
Ji\rJ}~":J.RO DE 1917
A.U-iGí·iz(~·

o Ci"aCirJJ;O brasileiro E)'nâni
Bittenconrt Cotrím. a pesquisar calcário, dolomU[l e associados no -rnunicqno (c Vassouras, Estado tio Rio
de Janeiro,

O Presldeote da República, usando
da atribuição que lhe confere o aYU1'"0' 37 número I e nos têrmos dos arfigos' 152 e 153' (parágrafo primeiro)
da Constltulçâc, decreta:

DUtRI'.

Daniel de Carvdho.

DECRETO N,o 22,519, DE 24 DE
JANEIRO DE 1947
Auioriea os cuuuuioe brasileiros José
Antônio Bufte e Abl'ão A'(ttânio José,
Butte. a pesquisar calcário c associados no município de Pedro Leopoldo, Estado ele Minas Gerais.

Não foi publicado- ainda no Diário
Oficial pOT fa1:t.:\ de pagamento.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernánl Blttencourt Ootxim
DECRETO N.o 22.520 - DE 24 DE
a pesquisar calcário, dolonuta e assoJANEIRO DE 1917
cladcs numa área de quatro hectares,
oitenta c dto ares e oitenta e sete
Autorizo. o cuuulão brasücíro Albino
centiares (4,3887 ha) situada em terGoncalves de Olívcim Filho a, pesrenos de sua propriedade, no lugar
quisar argila, 1W município de Nova
denominado Granja Santa C8.-tal'jna,
Ig2WÇg, Estado do Rio de Jareiro,
distrito e município de Vassouras.' EsO Presidente da República, usando
tado do Rio de Janeiro, e de!ümt:Hla
da atribuiçâc que lhe contere o artdpor um pentágono irregular que tem
go
37, n." L, .c nos termos dos,atigl;<S
umtvértícc coincidindo com o CY1_ma152 e 153 da Ccnsiulçâo, decreta:
mentovd aestrada carrcçável que vai
da estacâo ele B ü1'8.0 de vassouras,
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
da Estrada de Ferro Central do Brabrasileiro Albino Gonçalves de Olisil, para a sede da Granja Santa Caveira Filho a pesquisar argila em tertarina, com o valo de divisa da 1'8.,. renos de sua propriedade, situadce ~o
ferida granja que tem a orientação
lugar denominado Mono Agudo. dismagnética noroeste-vinte e do!s gT:>US- ·trito e munícipio de Nova Iguaçu, Essudoeste (N\i\l-22,o-Sm, c, cujcs la-tado do Rio de Janeiro, numa área
dcs têm, a oartir do vértlce : ccnside cruatcrze hectares e oitenta e cite
derado. os seguintes ccmprtméntcs . e ccntiares (14,88 ha) , delimitada por
rumos maenéttccsi . cento e quarenta
um pentágono irregular que tem um
e 'ciuco metros (H6m) , vinte
dois
vórtice à distância de nave metros
graus sudeste (22.° SE); cento e se(üm) , medidos sôbre a normal
jínha
tenta c neve metros (l79m.) , cesse»térrea da Estrada de Ferro CC'ntral
ta e cinco rrraus e cinqüenta e três
do Brasil, partindo do marco do quiminutos Sl.~dce3te <65.° 53' SW); dulõmetro tc-inta e nove (Km 39), é no
zéntos c cinqüenta e três metros
lado direito de quem carnínha-no sen(253m), trmta e quatro graus not-otido da quilometragem, e cuj .;2 lados
este (34° NW); oitenta metros (BOm),
tem, a par-tir cesse vértice, 0'3 seguintreze graus nordeste 0;)0 NE); duzentes comprimentos e rumos magnéticos:
tose quarenta e seis metros .(2~~Gm), quatrccentcs c noventa e seis l1U'tTOS
setenta c um graus sutieste (71° SE).
(496m),
quarenta' e nove graus
Art. 2.° O titula de autorfzaçâo cj.-e
e
trinta
e cinco mínutcs
110-

8,)

noroeste (119.° 35' K\i~f); duaentos metros (2üDm),. quarenta e um
gT2.US
quinze minutos nordeste (41° 15: NE!;
trezentos 8 sete metros (307m), Ieste
(E) trezentos e trinta e seis metros
(33'ôm), onze graus e trinta minutos
sudeste (11.0 30' SE); duzentos metros (200m), quarenta e 1'111. graus e
quinze minutos sudoeste (41° 15' SW).
Art.. 2,° O título da autortzacâo dto
pesquisa, que será uma' via a utêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01':,; 3üü,G[}), e será
transcrito no livre próprio-da Divisão
di; Fomento da Producão Mtneralvdo
Ministério da Agrteultura .
Art. 3,° Revogam-se as dispoaiçôes
em contráelo .
Rio de Jandro,24 de Janeiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 (1.0.
Repúblíea .
EURICO G,

duzentos e cinco metr-os (205 m) ; tr:n,
ta 2S'Ct2 graus e trmta minutos nor-deste (3'7° 38' NE); duzentos e oinqün;
ta metros
(250 m)", cinqüenta e
dois gra us e trinta minutos sudeste ,(52 83'0' SE) ; ,cento e quarenta e
quatro metros (1~A m) , dez-enove graus
e trinta minutos sudeste (19.0 30' SE,) ;
cento' e trmta metros (130 m) e vínte
e quatro graus sudo-este (24° ovn.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, qU<2 será uma via autêntica
dês te' decreto, pagará a taxa de trczentcs cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de F-omento da, Produção Mineral do
Ministério da 1~gricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
eni. contrário.
Rio de .Ianelro. 24 de Janeiro de
1847, 12-6.° da Independência e 59.° da
República.

DUTRA;

EURICO

Daniel de Carvalho.

DlE-CRE'IíO N.o 2,2,5121 JAN~EIRO

DE 24 DE
DE 1947

Auiorixá o' cidadtio brasileiro Júlio
Bierrenoacti Lima a pesquisar areia
no murucipio de lt-apetinin[)"ü, Estaâa.âe SE') Paulo

O Presldc.nte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37. n.? I, \3 nos têrmos dos arts. 152
e 153 da Constituição, decreta:
ATt, 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Júlio Bíerrenbach Lima á
pesquisar areia em terrenos de sua
exclusiva 'propriedade .situados nas
proximidades da vila Atamcarv," na
margem direita da rodovia de Alambary para Itapetirringa, no distrito de
Alambart, município de Itapettmnga,
E-stado de São Paulo, numa área de
sete hectares e trinta ares (7,30 ha)
delimitada por l.U11 polígono irregular
que t-em .im vértice acento.e sessenta
metros (160 m) rio rumo magnético
cíncüenta e cinco graus noroeste
(55° N\V) da ponte de concreto, sôbre
o 'rio' Alambari, da rodovia São Pu ulo,
Paraná,' ponte .essa situada entre- os
marcos dos quilômetros cento e sessenta e um 'c cento e' sessenta e dois
(161 e 16,2) da citada rodovia, e os
Iados, a partir do vértice considerado,
têm os seguíntca cornnnmentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros
(400ill), cinqüenta. e dois gT3US e
trinta minutos noroeste (52° 30' NW) ;

G, DUTRA.

Dan-iel de Carvalho.

DE-CRCG;TO N." 2,2.522 -

J'ANEIRO D.E

DE 24 DE
19~7

Aldorizu ociàad(w 'brasileiro Sebasiiâ.Q Lemes Sobrinho a pesquisar diamantes" e associados no rnunicfpio
de Diar:-umt-ina, ' Estado de Minas

Gercãs

o

Presidente da República, usando
ela ata-ibuícâo que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e 110S
têrmcs do Decreto-Ieí 11.° 1.985, de 29
de Janeiro de 19-40 (Código de Minas) ,
decreta :
Ar-t. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro S-ebastião Lopes Sobrinho a
pesquisar diamantes e associados em
terrenos situados no lugar denominado Forquilha e Campo Alegre, no dista'ito. de Guinda, município de Diamantdna, Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta hectares
(S,O 11a) ,. delimitada por um retângulo
oue tem um vértice a trezentos e setenta e quatr . metros (374 m) , no
rumo magnético cinqüenta e dois graus
nordeste (52° NEY, da barra
ribeirão . Barauna ou Bexiga, afluente
l-'-C18. margem esquerda do rio Pardo
Pequeno, e os .Iados divergentes do
vértice co115iC1-C1'2.do têm: duzentos metrcs (2i)0 m) , cinqüenta c oito graus
e trinta' minutos sudeste (58°3CSE)
magnético: dois mil metros (2,000111),
trinta e um graus e trinta minutos
. nordeste (31° 30' NE) 'magnético.

co

ATOS

DO

PODE!t

Al't. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos. têrmos estabelecidos no CÓdigo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autoríaaçãc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrtto tia livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Il..~·t. 4. 0 Revogam-se as disposições

em eontrárío .

Rio de .Ianeíro, 24 de .Ianeiro de
1947, 12-6. 0 da Independência e 59.0 da
Repúolica ,
Eunrco G.

DuTRA.

Daniel de Ccrnaüio ,

DECRET-o N.o 22.523, DE 27 DE ·JANEIRO DE 1947

A utoríea o Ginásio de Triângulo Iâineiro, com sede em troertuxi.rno Estado' de Minas Gentis, a ttmcionar
C011W coleçio,

.

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artego 87,' item I, da Constituição, e nos

têrmos da' Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei n." 4..245, de
9 de Abril de 1912, decreta:

Art.' 1. 0 O Ginásio do 'I'rtángulo Mineiro, com sede em UbE,raJ)8" no Estado de Minas Gerais, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art , 2.0 . A de-nominação do estabelecimento de ensino secundário de que

trata o artágo anterior passa a ser Colégio 0.0 Triângulo Mineiro.

Al't.3,o O reeonhecímento, que pelo
presente decreto é concedido ao Colégio do 'I'nãngulo Mineiro, oonsiríe-"
rar-se-á. 'quanto aos seus cursos clássico E- cientifico, sob regime de inspeção preliminar.
Art , 4.0 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1947, 12G,O da Independência e 59.° da

República.

EXECUTIVO

ST

DECHETO N. G ;n.524 - DS 27 DE
JANEIRO DE 194'{
Autoriza o Ginásio do A~eJleu São
Luis, com sede no Dístrico Federal,
a funcionar como colégio,

O Presidente da i=U,públie..i" usando
ca atribuição que lhe confere o artigo
37, item I, da Oonstituícâo, c nas têrmos da Lei Orgânica do Er.sino Secundáno e do Decreto-lei n.v 4.245,
de 9 de abril de 1942, decretarArt. 1.0 O Ginásio do Ateneu São
Luís, com sede \10 Distrlto . Perleral,
Iíca autorizado ,,, funcionar corno colégio:
Art.. 2.° 'A denominação 8.0 eatabeleoímento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser
Colégio do Ateneu São LUIS.
Art. 3.0 O reconhectmentó, que pelo
presente. Decreto é concedido ao Colégio do Ateneu São Luis, considerarse-á, quanto aos seus curses clássico
e cíentít.co. sob regime de inspeção
'prelíminar ,

Art. 4.0 Revogam-se as lii::,!)osições
em contrário,
l-~iO de .Janeiro, 27 de janeh o de
1%7 126.° da Independência e 59,0 da
Itepuolíca.
EURICO G, DUTRA

Clemente .l\1({.Tiani

i3i(~Cl"C!JUi't

DECF:iE'TO N,o 22.525 -'--- DE 27
DEJAN,EIRO DE 1947
AHioriza o Ginásio Crueeíro, com sede, no Distrito Federal; a funcionar como colégio.

O Presidente 08. República usando
da atribuíçâo que lhe confere o artdgo 8'7, item I, da. Constituiçã-o, e nos
têrmos da Lei Orgânica do Ensino
Secundário €. do Decreto-lei número
4.245, de 9 de abril de 1842, de-ereta:
Art. 1.0 'O GinásioCruz.eiTo, com
sede no Distrito Pederal, fica autorizado a Junclonar como colégio.
Ai·t. 2.0 A dencmtnacão do estabélecunentc de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser
Colégio Cruzeiro.

Art. -3. 0 O reconheounento, que pelo
orescnte decreto é concedido ao Corégio Cruzeiro considerar-se-á, quan-

EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani Bittenccurt

to aos' seus cursos clássico e cientffico, sob regime de inspeção preliminar.

<I~'

ATOS

<;".'
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PODEa

Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan-eiro, 27 de janeiro de
126.° da Independência e 59,0 da
República.
194~',

Bunrco G. DUTRA.

Clemente M01iani Btaencourt ,

EXL'CTIT1 vo

DECRETO N. ° 22~528 DE 31 DE
JAN'EIl'\.O D:E 1947
Aprova o aumento de capital e li cü-

teraçõa estatutária

da Segurança

Ltuiustruü Com'panhia Nacional de

Seçuros.
O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artí-

go 37, .Incíso I, da Constituição, deDECIiETO N.o 22.526, DE 27 DE
JANEIRO DE 1947
Concede equiparação à Escola de Entermaqem. do Estado do Rio de Ja-

neiro.
O Presidente da Repúbliça, usando
da atribuição que. lhe confere n-nrtdgo '87, item I, da Constituição, ê nos
têrmos do artigo 5. o do Decreto número 20,109, de 15 de Junho de 1931,
decreta:
Artigo único. É concedida equioaração à Escola, de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, com sede em
Niterói e mantida pelo Govêrno do
Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1947:,
126.°, da Independência e 59.° da R2~
pública.
EURICO

G.

DUTRA

Clemente Iâariani Bittencourt

DECRETO N.o 22.527 ~ DE 31 DE
JANEIRO DE 1947
Declara de, utilidade pública o Insti-

creta:
Art. 1.0 Ficam ~otov.a(t:J.s D.S -alterações, introduzidas no art. 5. ° c parágrato único dos Estatutos da Segurança Industrial Companhia Naclonal de Seguros, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada a
operar pelo decreto n.« 14.932, de 5
de agõsto de 1921, e o aumento do
respectivo capital Social de Cr$ ."
2,000.000,00 para o-s 4.0DO.OOO.00.
con-forme delíberacâo nas assembléias
gerais extraoromànas Aa acíonietas.
realizadas a 1 de fevereiro e a G, de
abril de 1946.
Art. 2. ° A sociedade continuará Integralmente sujeita às leis e regulamentosvigentes, ou que vierem a vigorar, sõbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de
1947, 126.~ da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G. Dm'HA
.M'otvan FigEeiredo

tuto de Colonização Nacional, com
eeâe no Distrito Federal.

DECRETO N.O 22.529 DE 31 DE JA}t,EIRO DE 1947

O Poesldente da República 3..tenden-

Concede à sociedade" Soares & Irmão",
autorizacão para funcionar C01no
emp'rêsa- de -naneqactio de cabotagem,
de «corao com o que prcscrcoe o
Decreto-lei n.o 2.·734, de 20 de nonembro de 1940

do ao que requereu o Instituto de 00-

loniaação Nacional, comS.lede nesta
Capital, o qual satisfez as exigências
do art. 1.0 ela L-ei n.v 91, ele 28 de
agôsto de 1935, e usando de atribuição
que .Ihe confere oart. 2.0 da. citada
lei, declara:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmcs da meneionada Ici, o Instituto de Coloniaacâc
Nacional, com sede na Oapital Federal ,
Rio de Janeiro, em 31 de janeiro
de W47, 126.° da Independência -e 59.0
da República.'
Eunrco G. ,DuTRJ\
Benedicto Costa Neto,

O Presldonte da República, atendendo ao que requereu a sociedade
"Soares & Irmão", decreta:
Artigo único. E' concedida à soeie-dade "803.ro2S & Irmão", com sede ]J~
cidade de Barra do Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, autorização para
funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, de acôrdo com 'o que
prescreve D Decr-eto-Iei n." 2.734, d-e
. 20 de novembro de 1940, obrigando-se
a aludida Sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em

89

vlgôr, ou que venham a vigorar, sôb~'e
o objeto da referida autorização.
Rio ele Janeiro, 31 de .janelro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
Re·pública.
T'>:~JRTCO

G. DUTll.,\.

J;Jorvan Figueiredo.

V,i!CHETO !\T.O 22.530 ,)l',.WEIRO DE

DE 31 DE
19~7

Concede à sociedade "Sampayo &
Niclchorn" autorização para' funcionar como emprêsa de -nooeçacõo de
cabotagem, _de ucorac com o que
preecreoe .o Decreto-lei n.o 2.784, de
20 de Novembro de 1940,

O Presidente da República,

aten-

que r-equereu a sociedade
"Sampayo & Nickhorn", decreta:
Arti-go único. E' concedida à sociedade "Sampayo & Nicxhcen",
cóm
sede na cidade do Rio Grande, Estado do Ria Grande do Sul, autorizaçãc para funcionar como emprêsa ÓB
navegaçâovde cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei número, 2,784, de 20 de Novembro de
1940, obrigando-se a mesma sociedadendo

3.0

de.a eumprtr integralmente as leis e
regulamentes em vigor, ou que venham a vbgorar, 'wbre o obj-eto da re~
ferida autorização.

Rio de Janeiro, ,31 de Janeiro de
1947, 126.° da Inodeptndênciae 59.0 da
República,
EUlUCO G. Dumn.

Estado de Minas Gerais, em duas diferentes áreas perfazendo um total
de cinqüenta e um hectares e vinte e
cínco ares (51,25 11a), assim definidas:
a prrmeiravcom treze hectares e setenta e cinc0 ares (13,75 11a) é oeliTíl}ta;ja per um retângulo que tem um
verbíce a duzentos.« trinta e oito metros (233m) no rumo magnético truita e sete graus e trinta minutos sudoeste (35°30' SW) do canto noroeste
(NW) da séde da Fazenda Palmeiras,
e os lados divergentes do vértice consideraüo têm: cumhentos e cinqüenta metros (55o-:âü c rumo oitenta e
seis graus sudeste (SGoSE) magnético',
duzentos e cmqüenta metros (250m)
e l'um.o .quatro graus sudcaste (4° SW)
magnético; a segunda com trinta e
sete hectares e cinqüenta ares (37 50
ha) é dehmitada por um ret&nry~lo
que têm um vértice a mil C-81lto-'" e
vinte e cinco metros (1 125m) no rumo
magnético Este (E) do centro da soleira do pontal da ig:rej8.· do Povoado
de Araçás, e
lados divergentes do
vértice considerado 'têm: quinhentos

os

meta-os (500m) e rumo setenta graus

nordeste (70.0 NE) magnéüco e setecentos e cinqüenta metros (750m) e
rurno vinte graus sudeste (20° SE)

magnético.

'

Art. 2.° O título da autcrizacào de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vín te cruzeiros (CrS 520,00)
e seré transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 3,° Revogam-se as dísposiçôes
em ccntrárío .
Rio de. .Ianeiro; 1 de fevereiro de

1946, 125.° da Zndcpcndência e 58.° da
Izeoública..

j}Jorvc:n Figusi'tcdo.

Er."--RICO G.

DL'OJ:.'lE'I'O N. ° 22,031 F~~;VEEEE-:' O DE

D-E 1 D:E
1~ ';;7

Autoriea o cidadão brasileiro lValdemar Pezzmi (L pesquisar calcário e
associados no múnicipio de Matoei-anoe, Eetiuio de Minas G'f-rai:;'.

O Presidente da- Reuública, usando
da atmbuícâo Q1lC lhe~ confere o- artigo 8'1, numero I, e noe ttôrmos dos
artigos 15.2 e 153 da Conatituicão, decre~:

-

Art. 1'.0 'Fica autorizado o cidadão
brasüclro Waldcmar Pezzlrú a pesqui-

sar cscárfo e associa.dos em terrenos
de sua proprreôade sttuadcs no imóv-e:l denominado Pazenda Palmeiras,
no distrito e muruciplo de Matosínhos,

DUTRt\.

Daniel de Carncllic.
L':2Gn.~'!,;TO

N. o

~;2.5~:2

F':";\;E!:~,l!::.RO

_

DE 1 I}''2;

DE 1%'J

Aí.-dori.2a o cidadelQ brasileiro José Gomes de lVIatcs a ·1Je'squisar calcá:ri:>
aotawasoc c aeociaâoe no munidpio ae lVJarquss de v atença, Estado
do Bio de Janeiro.

O Presidente

0.'.01,

República, usando

d"., a t.nbuiçâc que lhe confere o ar-

tigo 8"/, número I, e nos têrmos dos
artigos 152 e 153 da Constátuiçào, decreta:

Art. 1. ° .Fica autorlzacto o cidadão

brasileiro José Gemes de Matos a. pes-

DO
quisar calcário dolomitico c associados
em. tr.n-enos dê .sua propriedade, situados no imóvel denominado Santa
Oatat-ina, no distrito e mumcipío de
Marquês de Valença, Estado do R~o
de Janeiro, numa área de 0117,0 heeteres, quinze arca e quinze centiares
(11,1515 ha) , delimitada pcrvum polí-

gono místdlíneo que tem um vertice

no sangradouro de um açude,' do cér, .
rego B8.11ana Prata, a duzentos e scssenta e seis metros (256m) ,no rumo
magnético trinta e sete graus e vinte e
dois minutos nordeste nno 22' Iill) da
confluência do mencionado córrego com
o córrego da Pedra Branca, e os' lados,
a partir do vértice considerado," têm
os seguintes comprimentos e nH1.LOS
magnéticos: sessenta e quatro metros
(ô4m), cinqüenta e um graus e qua-

tro minutos noroeste (51° 4' NW);
cento e noventa e três 111SÜ'CS (183m) ,
oitenta e três graus. e' trinta e três
minutos 110l'0'2ste <S3°33'NW); duzentos' e setenta e quatro metros (274m),
cinqüenta e dois graus e 'vint.~ e dois.
minutos sudoeste (52 C22'SvV); o quarto lado é o seguimento retilíneo que,
partindo da extremidade do tel'C2Ü'O
(3.°) lado descrito, com 6 turno vinte

e dois graus e quarenta e quatro rmnutos sudeste (22°44'8E) magnético,
alcança o eixo médio do córrego da
Banana Prata; o quinto (S.0) lado é
o eixo médio do córrego da Banana
Prata no trecho compreendido entre
a cxtrenuda.de do quarto 0.°) h{{o·e
o vértice de partida,
Art. 2.° O título da autorização de
. pesquisa, que será uma via autêntica

dêste

decreto.

pagará

a

taxa

de

trezentos
cruzeiros
(CrS
300,O{I)
e será transcrrtn no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produeão Mineral do Minístério da Agr'iculfura .
Art. 3,° Revogam-se as ·disposiçõ'es

em contrário.

.

Rio de Janeiro. 1 de I8V2"l'ciJ'o de
1946,'125. 0 da Jndependência c &ü.o da

República,
Eumco G: DUTM.
Daniel de Cornaúus.

DECH,ETO 1'T,0 22.533 __ DE 1 DE
FEVEREIRO· DE 18·,1-'"[
Attera a Tabela- Numérica. Suplenwn"
tal' de Bxtruauumerário-rnensolista,
da Sumerinietuiêncía. do Ensino A(jri~ ,
cola e Yeteríruirío, do MinistérÍ0 da
Agricultura,

O Presidente da Repúbhoa usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo, 37, item I, da Constituição, decreta :

Art. LO Fica alterada, na forma, da
relacão anexa, a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista, da Superintendência do Ensino
Agrfccla e Veterinário, - Sed-e, do Ministério da Agrlcultura..
Arü. 2,° JJ.;ste decreto' entrará em vigor na data da publicação.
Rio de' .taneu'o 1. de fevereiro de
1947, 12ii.o da Independência e 58,0 da
República.

EURICO G. DUtIB.
Daniel de Corotütio,

MINISTltRIO DA AGHIOULTURA
StTPERI~'f':::NDÊNCIA DOE1l"SINO AGRicÓLA E VETERINÁRIO

fi'

c

Tabela numérica Suple7lu,ntar de Extranumerário-mensalista

~

~

SITUAÇÃO ATU,'\.L

Número
de
funções

o

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

Séries funcionais

"

o

I Referência

~

i

n

I

f{
~

Escrrturáráo

Bibliotecário .. :.

A'J:V

~

"

3

Observações -. Esta "função continuará preenchida por Antonieta Iglezía-Perez ,

~
~
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ATOS

no

Porum

DflCH.:ETO H.o 22.534 - DE 1 DE
FE'.VEREIRü DE 1947
Dispõe SÔb1'C Tabelas Numéricas S'n-

plementares

de

Extrosiumeráríós-

mensalistas -dos Conselho de I1maracão e Colonização e Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
27, número I, da Constituição. deCl'cta:
Art . 1.0 Fica alterada, de acõrdo cem
a relação anexa, a 'I'abela NUi1181'ica

Suplementar de Extranumerário-mcnsalísta do 00n5'21ho Nacional de águas
e Energia Iíllêtrica..
Art. 2,° Fica criada a Tabela Nu-

mérica Suplementar de Extranumerá-

rio-mensalista do Conselho de Imtgr açêo e Colonização.

EXECUTIVO

Art. 3.0 As funções criadas em Tabelas Suplementares, por fôrc-t do
disposto neste decreto, são exercidas
1:;e10s servidores cujos nomes constam
da relacâo anexa.
Art: 4.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto correrá à
conta da Verba 1 ~ Pessoal 0011.'51gnaçâo II -'--.- Pessoal Extranumerárto

Subconsignação 05 -

Mensalistas ._.~

Anexos TIs. 7 e 8,do Orçamento Geral da República para 1947.

Art. 5,° nsre decreto entrará em vigor a partdr de 1 de janeiro

de 1947.

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rào de Janeiro, 1 de fevereiro doe
l!A'7, 126° da Independência e 59° da
República.
âumco G.

DuI'R~.

Daniel de Carrathc,

PRESID:Ê:NCIA DA REPÚBLICA
Cali.'5nHo DE lilUGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO

1'ulJela Numérica Suplementar

I

Número I
da
r

funções

!';

o

SITUAÇÃO PROPOSTA

SI'rUJ\ÇÃo ATUAL

m

II Referência.

1

Cr$

Nat.. de função (cont.)
I

Sccretá.no da "Revista de Iíni""
graçãc e Colomzação"
.

3.450,00

I

I

I

I

I

Cuete da Seção Administrativa

I

Número
de
.

íuneões:

+'

__

I

_;'----

~

I

I
1;
·---1
I . 1 I
I

Escriturário

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

.

I

1

II

I

1

I

I

2,700,00

Séries funcionais

------1

XXXII

I

"

.... I

ó'
"
~
~

"
~
M

g

~

:J
o

I

Secretário

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

I
I

---

8

XXVII

I
I,~

~.~

,o

'"
CCNSf::i.,HO ~AUONAL DE l.GUJiS E ENERGIA ELÉTRICA

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

"
e

Número'
de
funções

1
1

Número

Nat.. de função (Cont..)

Engenheiro especializado
Engenheiro especializado

CrS

I
,I
I

Séries funcionais

de
. funções

3.900.00
3.300,00

li

Engenheiro especializado

----I

I

2

!

Referência

'"

~

t"'J

]L":XV
XÁXI

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

I

I

í

1. 400,00

1

I

1-1,

"

""o
"
rol

lO
~

~~-é-~~~~~~-~~-I~-~---~;-'-~~~~~-~~~

Calculista ...

8
o

I
\

I

~

I

f

1

O

I

,
i,

I,

Ó

Calculista
XIV
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'DECRETO N'-°22.535 DE 1 Dh,
FEVEREIRO DE 1947

cnuorco concessão a caetcnneíra &
Melo, Limitada, para aproveitamento de energia hidráulica do desnível Salto" do .Paraopeba", situado
no rio Paraopeíui a nuunte ·da caabocasiuro. do rio Carnapuan no Municipio de Leão Ribeiro, Beuuio de
Minas Gerais.

dentes, pelo menos, a um O) ano de
observação;
b) planta em escala l'azoávelllo
trêcho do curso dágua a aproveitar,
com indicação dos terrenos marginais
inundáv-eis pelo remanso de. banagem:
c) estudo da acumulação e cubação da bacia;
d) perfil geológico do terreno no
local em que deverá ser construída a
barragem;
e) projeto dabarragem,épur-a, método do cálculo, justificação do tipo
adotado;
j) cálculos e desenhos detalhados,
em escalas razoáveis, dos vertedouros
aduras, compostas, tomada dágua ~.~

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 159 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados .cs direitos de
terceiros ante-riormente adquiridos, é nal de aduçâo e casbelotdáeua:
g) justificação' do tipo d~ c~nduto
outorgada à firma Castanheira &
forçado adotado; cálculos índisuenMelo: Limitada, com sede na cidade
sáveís: planta e perfil com t&das as
de Conselheiro Lafaiete, Estado de
indicações nec-essárias em escalas raMinas Gerais, concessão 'para o aproveitamento de energia hidráulica do zoáveis;
h) cálculos e desenhos dos pilares,
oesnrvci vcxtstcnte no rio Paraopeba,
denominado "Salto do- Paraopeba", pontes e, blocos de ancoragem indlsMunicípio de .Jcâo Ribeiro, Estado de pensáveis ,ao assentamento dós condutos forçados;
Minas Gerais.'
i) cálculo
do martelo dágua e
1.0 'Per portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
,
dos projetos, serão determinadas a
i) justificação do' tipo de turbina
altura de quéda a. aproveitar bem
adotado, rendimento sob diferentes
como a descarga e a potência concargas, em múltiplos de 1/4- ou 1/8
cedidas.
até plena carga; sentido de rotação e
§ 2.°.0 aproveitamento destina-se
à produção, transmissão transforma- 'rotações por minuto; velocidade. característica e velocidade de embalação e distrfbulçâo de energia elétrica,
para. serviços públicos e de utilidade gem ou disparo; reguladores e aparelhos de medição; regulação da vepública, e para comércio de energia
locidade com 25, 50 e 100 por cento
elétrica na zona da, concessionárta.
de variação de carga ; tempo de feArt. 2.° Sob pena de caducidade da
chamento;
desenhar devidamente copresente concessão, a, concessionária
tado; .
obriga-se, a:
k) projet'Ü do 'C_anal de fuga; SUB.
1 - Registrá-Ia- na Dlvlsão de Águas
dentro de trinta (30) dias, após a sua, capacidade de vaza-o;
1)
justificação do tipo de gerador
publicação.
adotado: sentido de rctacão: tensão,
Ir -. Assinar o contrato disciplina:
freqüência e potência calculada aom
da concessão dentro do prazo 'de eesCOS O que não exceda 0,7. rendisenta. (60) dias; contados da data em
mente sob diferentes cargas em múlque fôr publicada ·a aprovaçã-o da
tiulos inteiros de 1/4 ou 1ü3 até pierespectiva minuta pelo Ministro da
na carga respectivamente com CGS
Agricultura.
O -- 0,7 CÜS O ~ 0,8 0 coa O - 1;
TIl - Apresentar o mesmo contra- regulação e a tensão e sua vatíação:
to â' Divisão de Aguas, para os rtns reguladorestrquéda 'de tensão de curde registro, dentro dos sessenta (60)
t6-cfrcúito; detalhes e caracterfstdcas
dias que se seguirem ao registro no fornecidas pelos fabricantes; tipo, poTribunal de Contas.
tência, tensão. "r-endimento e a.copla~
mente da excitatriz; GD2 n-o grupo
IV - Apresentar em três .vias, à
referida Divisão de Águas, dentro do
motor gerador;
m)esquema g-eral das ligações;
prazo de um ano, contado da data
da publicação do presente .decreto:
n) para os transformador-es eleva. a) estudo hídrográfico da
região:
dores e abaíxadores de tensão, as
curva de descarga do rio, obtida .'11e- mesmas existências feitas para os gediante medições diretas e corresponradores;
ê
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o) desenhos dos quadros de contrõle com inrncaçâo de todos os aparelhos a serem nêles montados;
PQ desenhos detalhados . (planta e
elevação), das celas de baíxa e alta
tensão com indicação de todos os apa-

relhos 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;
pára-ra ícs, bobinas de choque e liga-

ções contra supertensões ;
.
r)
projeto da linha de transmissão
planta e perfil da linha;
cálculo mecânico € elétrico com ....
cas O - 0,8; perda d-e potência;

tensão na partida e na chegada; distância entre os condutores:
s) projetos detalhados dos-edifícios;

inclusive cálculo de etabilidade e discriminação dos materiais .empregados;
t) orçamento detalhado para cada
um dos- itens antecedentes;
V - obadccer cm todos os projetos
às prescrfçôestde ordens técnicas determinadas pela Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral do Mirustérlo da Agricultura.
'
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo, poderão ser
prorr-ogados por ato do Ministro da
Agricultura, 'Ouvida a Divisão de
Águas.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será pr-eparada pela Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura
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 Águas.
Art. 5.° A concessionária fica obrigada a construir c manter nas proximidades do local do aproveitamento,
onde e desde quando fõr determinado
p-s1a.Divisáo de Águas, as Instalações
necessárias. a observacões linímétricas
e medições de descarga de curso'
dágua que vaivutilizar e a reahaar
as observacêes de acôrrío cem as instruções da" mesma Divisão.
Art. 6.0 A concessionáráa é assegurada, durante a vigência da presente
concessão e respeitados direitos de
outrem auterrormente adquiridos, a
autor.izaeâo de taaer o comércio de
energia hldroelétrica na zona 'da concessão.

Art. 7.° o capital a ser remunerado
será o eíetivamente Invertido nas instalações da concessionária, em funcâc de sua indústria, concorrendo, de
forma permanente, para a produção,
transformacâo, transmissão e dlstríbuícâo de energia Elétrica ..
Árt. 8.° As tabelas de prêço de energia serão .tíxadas pela Dlvisâo .de
Águas, no momento oportuno, c trjenalmente revistas de acôrdo com.»
dispôstc no artigo 180- do Código de
Águas, de maneira que seja sempre
proporcionada ao capital uma . justa.
remuneracão (item lI! do citado artigo 180) ,- dentro de limites que deverão ser estipulados no contrato disciplinar da presente conc-e-ssão,
Art. 9.° Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere- o artigo 6.° do presente decreto,
será criada uma r-eserva que proverá
às renovaçõ-es por depreciações determinadas por desga.te ou impostas 001'
acidentes.
Parágrafo único. A constituição
dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizada.
por cotas especiais, que incidirão sõbre as tarifas, so ba forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se. em vista a duração
média do material a cuja renovaçâo
a dita reserva terá que atender po<lendo ser modificadas, trieriâlmente,
na época da revisão das tarifas.
são, tôda a propriedade da concessíonáría que, no momento, existir em
funcão exclusiva e permanente da
produção, transmissão, transformacão e distrrbuícão da energia elétrica,
referente 2.-0 aproveitamento concedido, reverberá ao Estado de Minas Gerais, de conformidade com o esttpulado nos artigos 165, e 16ô do Código
de Águas, mediante índenizaço, na
base do custo histórico, do capital
nâo amcrtdzado, deduaida a "res·2TV3.
de renovação", a qU<B se refere o parágrafc único do artigo 9,° dêste de-cret-o.
§ 1.0 Se o Estado d-e Minas Gerais
não fizer uso do S0U direito a essa

reversão, a concessionária poderá '.'equerer ao Govêmo Federal que. 3,.
concessão seja renovada, pela forma
que, no respectivo
contrat-o, deverá
estar prevista.
~ 2.° Para
on erettos do parágrafo 1.0 dêste artigo, fica a concessionár.a obrigada a dar conhecimento
ao Govêrno Federal da decisão 01). Estado de Minas Gerais e 2., entrar com
o requerimento de prorrogação da
concessão ou o de desistência desta.

ATOS

DO

PODER

até seis (6.) meses antes do término
do respectivo prazo.
'
Art. 11 A concessionária usufruirá,
desd-e a da ta do registro de que trata
o número H'I do artigo' 2.° e enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constantes do Código de Águas e das
leis especiais sôbre a matéria.
Art. 12 'f;ste Decreto. entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .contrár-lo.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de
1947, 126.° da Indepência e 50.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22,53G, DE 1 DE FE..:
VEREIRO DE 1947
Revalida, nos têrmcs õéste decreto', a
ccrzcesséo outorgada pelo Decreto
n,o 709, ele 24 de março ele 1936,

O Presidente da República usando
da: atribtncâc CJE€ lhe confere O' 81'tigo 37, número I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.? 24.643, de 10 de
julho de 1934),
Decreta:
Art. LO Respeitados os du-eitos de

terceiros

anteriormente

adquiridc s,

fica revalidada, nos têrmcs do p1'9serrte decreto, em favor da Companhia
de Eletricidade de Nova Frtburgo. sucessora de Julius Arp & .como.. a
concessão outorgada a esta última 0'0cíedade pele Decreto n.v 709, de 24
de março de 1936, para 0, aproveitamente' da cenerjna hidráulica do desnível existente io Río Grande. mutucíplo de No,
Frccurgo, Estado da
Rio de .Ianciro, situado nas prox'mídades do quilômetro 165, do ramal Jerrovíárlo de Sumidouro.
§ 1.0 Pc-r portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a 8.1tura da queda a aproveitar. bem CQ'TIO
a descarga e a potência concedidas.
§ 2,° O aprcveítamentoidestma-se à
produção, transmissão, transformacâo
e .distribtncão de energia elétrica pata
serviços públicos c de utíhdaôe públlca e pararcoméreio de energia, na
zona da ccncessíonáría .
Art.. 2.° Sob pena de caducidade' do
presente título, a concessionária e-bri-

ga-se a:

Coleção elas

Le'is~

VoI. 11
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EXECUTIVO

I - Registrá-lo na Divisão de Ag'!-las,
do Departamento Nacional da Produçâo Mineral, do Ministério da Ag.:'icultura dentro de trinta (30), dias,
contadas da sua publicação.
II - Assinar o contrate discíphnar
da concessão dentro do' prazo de sessenta (60) dias, contados, da data em
que for publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura,
In - Apresenta!' o mesmo contrato
à Dívisâc de Aguas, para os fins de
registro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem
registro do mesmo
no Tribunal de Contas,
IV Apresentar em três vias. à
referida Divisão de Águas, dentro do'
prazo de um ano, ccntado da data da
publicação do presente decrete:
a) estudo hidrológico da rerdâo
curva de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e tcorresoon-.'
dentes, pelo menos, a um ano de ob-

ao

servaçâo:

b) planta em escala razoável do trechc do curso dágua a aproveitar, com
indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem:
c) estudo da acumulaeâo "e cubuçâo
da bacia:
d) perfi] geológico no local em que
deverá S8T construída a barragem;
e) projeto da barragem, épurav método de cálculo, justificação .do tipo
adotado;
j) cálculos e desenhes detalhados,
em escalas razoáveis, da.'; vertedouros,
adufas. comoorbas. tomada dágua, canal de aducão e castelo dágua:
(/) .iustif~caG8o de ttoó de conduto
forcado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perfil, com tôdas as
índicacões necessárias, em escalas razoáveis;
h) cálculos e desenhos dos pilares,
pontes e blocos de ancoragem, índlspensáveis ao assentamento dcs 20ndutos forcados;
i) cálculo do martelo dágua e cilculo e projeto da chaminé de eqmlíbrio;
í) justificação do tipo de turbina
adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 114, ou 1/8,
até plena carga; sentido de rotacâo e
rotaoõcs por mí nutorvvelocidade C:lrcctertstíca e velocide de de embalagem ou dispare; reguladores e aparelhos de medicão: índlcacâo elo engullmento com 25. 50 c 100 por cento
de variaçâc de carga; .tempo de fecha.
menta; desenho devidamente cotado;
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projeto do cabal de fuga; sua

capacidade de vazão;
I)

justificação' do tipo de aeraoor

adotado; sentido de rotação; tensão,
freqüência -e pc têncía calculada com
COS o que não ex-ceda 0,7; rendimo:'nsob diferentes. cargas, em múltiplos
inteiros de 1/4 ou 118 até plena carga,

to

respectivamente com COS 2"

= 0,8

COS 0,

eCOS 0

= 1;

'_c. 0,7;
regulação

da tensão e sua variacâo; reguladores,

queda de tensão de curto circuito; detalhes e características Iornecídas pelos fabricantes; tipo, potência, tensãc .

rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 no grupo motor gerador:
l1n esquema geral rias Ilgaçôes ;
n)para os transformadores eleva-

dores' e abaíxadores de tensão. as mes.,
mas exigê-cias feitas aos geradc res:
o) desenhos dos quadros de contrôle, com indicação de todos os aparelhos que neles serão montados;
p)

des-enhas detalhados

tplanta ve

elevação) das celas de baixa 'e alta
tensãc , com indica cão de tocos os 302.rcuios que nelas -serão montados, t.sm
como das entradas e saídas dos condutores e suas ligações às barras gerais;
q) desenhos índícando 'a saída da
linha de alta tensão de .tra rsmissâo:
para-raios, bobinas de choque e li-rações contra supertensôesr
r) projete da linha de transmissão
- planta e perfü: cálculo mecânico
e elétrico com COS 0 = 0,8; perda de
potência: tensão na par-tida e na che-

gada; distância entre cs ccnríutcres:
s) projetes detalhados dos ediric.os.
inclusive cálculo de estabilidade e cepecificações dos materiais emprega-

dcs:
t)

orçamento detalhado para cada

qual dos itens precedentes:

V
or edecer. em tojos os .p:>"iJJ€t0S,
as pr escrtçôes de orcem técnica oeterminadas pela Divisão de Aft'18S, do
Departamento Nacional da Prcducâo
Mineral. do .Min.stério da Agrfeujtura .
Parágrafc. único, Os prazos 8" que
refere êste artigo poderão 'ser prot-rogados por ato do Ministro da A<;;ri·
cultura. ouvida a Divisão de Aguas .
Art. 3.° A minuta do ccnt.rnto disciplinar desta concessão. será preparada pela Divisão de Águas, de Departamento Naci-onal da Produção Mi._
-r-

.

"e

u-rar, e submef.ôo à anrovacão do
Ministre da Agricultura,'
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de tn rt.a (30) anos,
contauos da data de registro do res-

EXECUTIVO

pectivo c-ontrato na Divisão de Aguas ,
Art. 5.° A concessionária fica orm-

gada a construir e manter nas proximidades 'do local do aproveitamento,
onde e desde quando te r determmao.,
pela Dívísâo de Aguas, as instalações
necessárias a cobservacôes hnímetricas
e medições de descarga do curso dagua
que vai utilizar, ea realizar as observaçôes de acõrdo com as mstruçoes
da mesma Divisão,
Art. 6,° O capital a ser remuneraoo
será o efetivamentó invertido nas instalações da concessionária. em função de sua indústria, concorrendc , oe
forma permanente, para a produção,
transmissão, transtormaçâo e dístrtbui,
çâo de energia Elétrica.
ArL 7.° As tabelas de preço G.~
energia serão fixadas. pela Divisão de
Aguaa. no momento oportunc . e trie-

nalmente revistas, de acôrdo cem o
disposto no art. 180 do Oódigo . de
.águas .
Art. 8'.° Para manutenção da ince..
grdade do capital a que se- refere. o
art. 6.0 do presente decreto.iserá errada uma rs.serva, que prt verá às renovações determinadas pela depr eciaçào
ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constdtuicâo ces-

reserva que se denominará reserva de renovação, será realizada por
cotas especiais, que incidirão "obre as
tarifas, sob to-ma de pe,centagem.·
Estas cotas serão determinadas c - riforme a duracão média do mater.al a
cuja. renovação a dita -r.eserva-táver de
::;9.

aten âer.

poden 1:

ser

modíflcadas.

tr.e nalmente, na época da revisão

(\:1:;

tarifas,
Art. 9.° Findo o prazo da concessâc,
tôda a propriedade - da c', ncesslonatia,
que cio memento existir, em "uncão :
exclusiva e pérm3.mnte da prouuçâo,
transmíusão. transformação e dista-ibuiçâc da energia elétrica, referente
9.0 aproveitamento concedido. reverte-á
ao Estado dc Ric de Janeiro, mediante
inde nízaçâo. na rase do custo hlstó-iCO, do capital, não amc-tizado, deduz.íüa
a reserva de renovação a que 3t: refere o pàrágrafo único do art. 8,° dês te

decreto.
§ .1.0 Se o Esta·de do Rio de Janeiro

nâo fízer uso do SEU direito à reversão,
poderá a concessionária requerer ao
Govêrno Pederal que a concessão só;ja
renovada pela forma que, no -cspect.vo c: nt-a to, deverá Leal' prevista.
~ 2~o Para os erettos Co § 1.0 dêtte
artigo, fica a coccesslonárta obríva da

a dar conhecimento ao Govêno - Fe-

ATOS

DO· PODER

Decreto n." 7.692. de 20 de. agôsto
de 1941.
Parágrafo único. Os prazcs a
que se refere êste artigo poderão
ser prorrogados por ato do Mi-

deral da decisão do Estado do Rio de
Janeirc ea entrar com o requerimen-

to de prnrr ogaçâo da concessão ou o
de desistência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 10. A concessionária gozará,
desde a datado registro de que trata
o art. 4.° e enquanto vigorar esta concessão,. dos Ia vores ccns tantes do Código de Aguas .e das leis .especiais sÔ~
bre a matéria.
'
Art.

n.

O .presente decreto entra-

rá em vigor na da ta de sua publica-

ção.

<I

Art.. 12. Revogam-se as disposições

em contráríc .
Rio de .rane-ro, 1 de fevereiro de

1947, 126.° da Independência e 59.<' da

República..
EURICO G. ·DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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nistro

da

Agrcultura.

OU;l~u.u

a

Divisão de .Aguas do Depart.amento .Nacicnal da Proúucão Míue.,
ral.
Art. 3.° A reversão prevista no :tl't',gó 5.0 do mencionado Decreto númsrn
'i 692 para o mtuuciplo de eórto
União operar-se-á em favor doEsto.do oe Santa 0.2< tarma. tendo em
vista o disposto no artigo 35 da Conu,
ütuícão Federal de 1946.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em v'got na da.ta da sua uublicacão,
revogadas as disposições em ceontrárico
Rio de .Janeró.' 1 de Ic vererro de
1947. 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURiCO G. DUTRA

DECRETO N.' 22.537 - DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1847

Revalida. a concessào outorgada 11 Es·ttmieun: Novacki pelo Decreto número 7.692. de 20 de agôsto de 1941,
para aproveitamento de energia tn.:
dráulica numa; queda situada 110 _rio
Preto, distrito de Martins C'csec,
mumicipio dq Pirto União, Estv-1.Q
de Santa Catarina.

O Prr sidente da, República usando
da atribuição que Iha confere o ar~:i21,
87 .nciso 1. da Const.ltulçâo. e icons>
cerancc qU2 o Conselho Nacional c1'8
Águas e Energia Elétrica se pronunciou Iavoràvelment à medida reque,
Hda pelo .nberessado decreta:
Art. I.'' Fica revai.daaa.' nos tênues
dr;present-2 Decrete. 'a concéssâo cútor-rada a Estauislau Novackí pelo Decreto n.v 7.692. .de 20· õ. agôstc de
1941.
Art. 2.° O· art. 2.° do referido Decreto n.v 7. 6r2 passa a vigorar cem J.
seguinte redação:
Are 2,° Sob pena de caducidade -do presente título, o conccsslo,

Daniel de Carvalho
DECRETO N.O 22.533 ~ DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1947 -

Renova o Decreto n,o 17.006, 'de 2,6 de
outubro de 1944

O Pj esidente da República, usando
da atrrbuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.v I, e -nos termos dos Decretos-leis n.? 1. 935. de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas)" e n.c 9.605,
de 19 de agôsto de 1916. de-creta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo prazo
íma-o-ronávz l de um (1 ano na for -dâ-l~tra ~b d~ Deáet'o n.c 9.605,
19 de agôsto de 1943, o Decreto nún.ero dezessete mil e seis (17.006), de
vinte e seis (2B) de outubro de mil
nov,ece,,-tos.e quarenta e quatro (1944),
. que autorizou o cidadão brasileiro
Eduardo Simcnsen a pesquisar argila
e assecla.dos numa área de trinta heetaras '(30 ha) situada no distrito de
São Caetano, mumcfpio de Santo André do Estado de São Paulo, e delimitada por um paralelogramo que tem

ma

de

um vértice a-quatrocentos e quarenta
e nove metros e vinte e dois centímetros (448,22 -m) . no rumo magnético
Águas. d-: ntro de trinta (30) dias
trinta e dois graus E vinte minutos
sudeste (32° 20' SE) do centro da ponapós a SU9. nubl'cacão .
te sobre o rio dos Meninos na antiga
II.":- Apresentar. dentro do ora;
zo de um anc. a contar da da ta . estrada do Mar, de São Paulo a Santos .e os Iadts que convergem no vérda publicação cêste Decreto o
tice considei ado, os seguintes comExigido no inciso I 'do artigo a.v.do

nárlo cbrga-se a:
I -

Registrá-lo na DivÍ.3J.o de

100
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no
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prtmentos e rumos magnéticos': quatro-cntos metros (400 m) , cinqüenta
e quatro graus nordeste (54° NE) I
setecentos e cinqüenta metros (750 m) ,
trinta e seis graus 'e cinqüenta minutos sudeste (36° 50' SE),
Art. 2,° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de trezcntos crusciros Yors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da' Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
'
Art. 3,° Revogam-se as disposi-ções
em contrário.

Rio de .Janefro, 1 de fevereiro de
H!4? 125.° da Independência e 58.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho,

DECRETO N.o 22.539 - DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Kurt
Wilhelm Adalbert Vogel itpesquisar

argila, caulim, acre . . associados no
1nunic~pio -de Nová Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro.

'

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art~g'o 87, n.v r, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 19':10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Knrt Wilhelm Adalbert Vogel a pesouisar argila. caulim, {lere
€ associados
no lugar denominado
Baby, na Estrada de Ferro Rio Douro,
ramal de Xerém, distrito de Belfort
Roxo, município de Neva Iguaçu, Estado dó Rio de Janeiro, numa área
de cinco hectares (5 ha)delimit3-da
por um poltgonovmisbiltneo que tem
um vértice a setscentosv.metros (600
m) , no rumo
magnético quarenta
graus noroeste (40° NW) do marco
quilométrico número trinta e três
(km 33) da Estrada de Ferro Rio
Douro, no ramal de Xerém, -ara a
Parada Baby, e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícos: quatrocentos e dezenove metros (419 rm ,
trinta e quatro graus ror deste (34°
NE); cento e cinqüenta e cinco metros (155 rm , oitenta e três graus e
trf.ita minutos noroeste (83° 30' NW);
trezentos e trinta metros e cinoüénta centímetros (330,50 m) , trinta e
quatro' graus sudoeste (34 SW), O

EXECUTIVO

lado. mlsttlineo da poligonal é delimitadó pelo. Caminho das Mulheres
compreendido .entre o último vérbc~
e o PODtO de partida.
Ar-t. 2.° O titulo da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre~
sentes cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Producáo Mineral do
Ministérío da Agricultura.
Art. 3.°, Revogam-se. as disposicões
em con trár!o _ .

-

Rio dê Janeiro, 1 de fevereiro de
1947, 12S.0 da Independência e 59,° da
República.
EURICO a.DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 22 '-540 ~ DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José
Pereira de Ar.xújo a pesquisar mica
e associados nc imumicípio de Pe~
çanha, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número r, e nos têrmos dos
artigos 152 e 153 da 'Constituição, .deereta: .
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José' Pereira de Araújo a
pesquisar mica e associados em t-e,':'
raros de sua. propriedade situados nos
lugares denominados, Lavra dos Pereiras, e Chácara do Romão Pereira,
110 'distrito de Coroact. município de
Pecanha, Estado de Minas Gerais,
numa 8..1'28 de 'cinqüenta e três hectares e oitenta ares (53,30 ha) , delim!ta-da por um polígono irregular que
tem Um vértice na barra do córrego
Luís Sllvério. afluente pela margem
direita do ribeirão daAl\?1:?.. e os lados a partir do vértice considerado,
têm os' seguintes comurlmentos e rumos magnéticos: oitccen tos metros
(800 m),. oitenta e cinco graus IlO1'd-este (8:3° 1\fE); quinhentos e SeSS2'!1ta
metros (560 m) . cinco graus sudeste
(5.° SE); quinhentos e vinte metros
(520 m) , setenta e dois graus sudoeste·(72° !3W); quinhentos e cinco metros (505 m) , setenta e três graus noroeste (73° NW); quinhentos c CblCO
metros (505 m) , quinze graus nordesti (15° NE).
Art. 2,° O titulo da autorizacão de
pesquisa, .que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. taxa de quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$
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540,00) '8 será transcrito no livro próprio da Di visão d-e Fomento da Pl'Oducâc Mineral do Ministério da Agrlcultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
'
Rio de Janeiro, _1 de fevereiro de
1947, 125;° da Independência e 59.° da
República.
Eunrco G. DUTRA.
Daniel de Caroolno,

EXECUTIVO
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dêste decreto, paga rã a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)· e será
transcrito no livro próprio da Divísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrrcultura .
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contra.no .
Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de
19'47, 126.0 da Independência e 59.0
da Repubüca',

Euarco G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22~511 - DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1917

Autorize o ciâsuiõo brasileiro Osvaldo
Caro/alo a lJesquisar caulirn e associados no mnmicvpio de São Paulo',
Estado de _São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artego 37, n.v I, da Constituição e nos têr-,
mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de J aneiro de 1940 (Código' de Minasó ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Osvaldo Garoralo a pescuisal' caulrm e associados numa área
de dez hectares, sessenta e dois ares
08 quarenta e oito centrares (10,6243 ha) ,
situada no local denominado Vila das
Mercês, na,%ona de Saúde, distrito e
município do Estado de Sá-o Paulo, e
detímítada .por um polígono retilíneo
Irregular que tem um vértice à marg<:D1 direita-da Estrada de Garagoata,
na direcâo de' 8:5.0 Paulo, a cem metros e vinte centímetros 000,20 m) , no
rumo magnético quarenta graus nordeste (4()<J ~'l'E) do canto nordeste (NE)
da C2<S8. de Agostinho Mícíe, e 'os Iados," a partlr elo vértice considerada,
têm os seguintes ccmprrmcntcs e run105 magneucos . cento e um \l1-2tJ;OS
(lOlm) , cinqüenta e duis graus e
quinze mmutos sudeste (52° 15' SE) ;
duzentos e três metros (203 mj , vinte
e sete graus e vinte e cinco minutos
sudeste. (2-1° 25' SE); duzentos e quarenta e seis metros (21G m) , quatro graus e um minuto SUdoeste

D:ECHETO N.o 22.542 DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autori[~a o eirladoü brueiteiro Bdmnm-:
do Cássio Horta a pesquisa? mineTio rle ouro, üunruintee, tungstênio,
manganês e associados no municí'pio de Ouro Preto, Estado de MiwlS
Gelais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'/, n.v I, da Constituição e nos têrmos' do Decreto-lei 11.° 1.935, de 29
dê .Janclrc de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edmundo' Cássio Horta a
pesquisar minério de OUTO, diamantes,
tungstênio, manganês e associados na
rázanoa Cata-Preta ou Ouro-Branco,
cstacão de Joaquim Muí-tinho da Estrac:.a de Ferro Central do Brasil.municipio de Ouro-Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos

€ setenta e cíncochectarec (3'75 ha) ,
. delimitada por um retângulo que tem
um vértice a oitocentos e cinqüenta
metros (~50 fi), no rumo quarenta €
oito graus sudoeste (48') SW), da con.,
fluência dos córregos Geota e Passagem, e os lados, dívergentca dêsse vér.,
tice, oss;;guintes comprimentos e- rumos: dois mil e quinhentos metros
(2.500 mj , trmta c três graus nordeste C~;3° HE) mil e quinhentos metros (1.500 m) , cinqüenta G sete graus
noroeste. (57° NVi/).
Arb , '2. ó Esta autorização é outor(40 l'S'"V); quatrcccntcs e S'21S me.
gada nos termos estabelecidos no Có- .
tros ('106 ml;' sessenta e sete graus e
digo de Minas.
cinqüenta e sete minutos noroeste
Art. 3.° O título de autorização de
(ô7° 57' NW) ;
quatro-centos
metros
pesquisa, que será uma via autêntica
(400 m r, trinta e três graus'e quinze
dêste decreto, pagará a taxa de três
minutos nordeste (33° 15' KfE) .
mil setecentos e cinqüenta cruzeiros
Art. 2.° Esta autorização
outor(Cr$ 3.75-0,00) e será transcrito no li.,
gada nos termos .estabelecidos no CÓ~
vro próprio da Dívisâo de Fomento da
digo' de Minas.
Producãc
Mineral do Ministério da
Art. 3.° O 'título de autorização j1€
pesquisa, que será uma via autêntica
Ag1'iclÚtura.
é
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Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.

~s

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

Suprime cargo extinto

go 87, item 1, da Oonstituicão. e nos
térmós do artigo 1.0, alínea -n, dó De-'
3.195, de 14 de Abril de

1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um O) cargo de Ajudante de Tesour-eiro (Rio
Grande do Sul), padrão G, do Quadro III - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públi-

cas, - vago em virtude da nomeação
para outrc cargo de Natal Maia 'I'elxeira, devendo a dotação. correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados, pelo
Decreto-lei
n.c 9,616. de 21 de Agôsto de 1946-

disposições

Ri'o de Janeiro, em 6 dePe-vereiro
de" 1947, 126-.° -da Independência e 59.0
da República.

EURICO G. DUTRA.

O Presidente da República, usando
da ata-ibuiçãn que lhe confere Q arti-

n.c

Art. 2.° Revogam-se
em contrário.

Daniel. de Carvalho.

DECRETO N.o 22.513
DE G DE
FEVEREIRO DE 1947

cretc-Ieí

EXECUTn'O

DECRETO N,o 22.514 _ DE 7 DE
PEVERffi~RO DE 1947
Altera, com reduç((O despesa a Tabeia Numérica Orüinúria de E.'rtranumertuío-mensolieta da Faculdade de
Direito da Unioersuiaáe do Iceci!e,

O Presrôent.e da República

usan-

do da atribuiçã-o que lhe confere o
artiGO 87. item I, da Constituição, de-

.ereta:

Art. 1.0 Pica alterada, na forma
da relação anexa, . a Tabela Numérica .Ordtnária de
Extranumeráriomcosa lista da Paculd'ade de Direáac
d-a Universidade do Recite
.
Art.. 2.° :E:Ne decreto errtrará em
vigor na data de sua publlcação.
Rio d'e Janeo-o, 7 de fevereiro d-e
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

M(~rlani,

MINISTl1RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
Fi\(";ULDf,DE

);1';

DiREITO DA UNIVERSIDADE DE RECIFE

Tabela Nínnerico. Ordinária de Bxtmauimenuío-mensaíistá

SITUAÇÃO ATUAL
--

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Núcree,ro
funções

li

Séries funcionais

Referência

I

Séries funcionais

Ta.bela

1

1

I

1
1
1

5

I Ordinária
I Ordinária
Ordlnárra

Xl Ordinária

IX

VIII I
VII I Ordinária

I

\

11 ''-!.:::;iZiUT d L' Escritório

I
XI

,I Referência.

I

\
Auxiliar de Escritório

1----(,
I
_"

1

XI

1

IX
ViII

-1
2

VII

I.

~--

5

I

Ta,bela
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DECRETO N,o 22.545' - DE"7 DE FEVEREIRO DE 1947
~:ispõe sôbre
o reconhecimento do

curso de Mestria de Corte e Costura

da Escola
Piquete.

'Industrial

Feminina de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confére o ar. 37,
item I, da Constituição, e nos têrmos
do art. 59 da Lei Orgânica do Ensino

Industrial,
Art. 1.0
menta ao
e Costura,

.decreta:
.
E' concedido reconhecicurso de Mestria doe Corte
da Escola Industrial Femi-

nina de Piquete.

-.

nrt, 2. 0 uste decreto entrará em vigor na data .de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de
1(.)47, 125.° da Independência e 58.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mar/ani.

DECRETO N.ó 22.546 DE 7 DE
PEVEREIRO DE 1947
Concede reconhecimento ao etc-se
técnico de Agrimensum da Escola
Técnica Iâackeneie, de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 87; item I, da Constituição, e nos
têrmoa do artigo 59 .da Lei -Orgânica
do Ensino' Industrial, decreta:
Artigo úni-co. E' concedido reconhecímerito para o curso técnico de
Agrimensura. mantido e administrado pela Escola Técnica Mackenzáe,
com sede em São Paulo, Capital do
Estado deSào Paulo.
Rio 'de Janeiro, 7 de fevereiro de
1947, 1213.0 da Independéncía e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTl\i-\.

Clemente lv!ariani.

EXECUTIVO

boratórk., do Quadro Permanente do
Ministério .da Educação e Saúde, vago em virtude da exoneração de Murilo
Vilela Bastos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ufa
conta corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em- 7 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G.

DUTRA;

Clemente Mnrumi,

DECRETO N.o 22.548 - DE 7
DE FEVEREIRO DE 1947

Stiprime carqos prcnnsóriae
O Presidente da' República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 37, item I, da Constituição, e nos
termos do art. 1. o, alínea n do Decreto-lei 11. 3.195,. de 14 de abril de
~941, decreta:
Art. 1. ° Picam suprimidos três cargos da classe D, da carreira de .Ze18.
dor, do Quach'o Permanente do Ministério da Educacâo e Saúde, vagos em
virtude da exoneração de Carlos Augusto T'errcira Alves, Lourdes Estrêla
e Maria Helena Miliet, devendo. a dotacâo correspondente ser levada -a crêcüto da conta corrente do mesmo cuudro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em7 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
R

EURICO G.

DUl'RA.

Clemente Iâariani,

DECRETO N.? 22.549 - DE 7
DE FEVEREIRO DE 1947

Extingue cargos excedentes
DEORETO N. 22.547 - DE 7
DE FEVEREIRO DE 1947
SU]Jrime carço provisório

O Presidente da República, t-sando
da atribuição que lhe confere o artigo ,87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.°, alínea Ón. do Decreto-lei n . 3.195" de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Fíca suprlmído-um cargo da
classe X, da carreira de Técnico' de La.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1..°, alínea n, .do Decretá-lei n . 3.195, de 14 de "abril de
1941, decreta:
Art. 1. °-Ficam extintos dois cargos
da classe H, da carreira de Almoxarife
do Quadro Especial do Mímsténo da
Educação e Saúde, vagos em virtude
à.& promoção de nmcnco oorrcia Mendonça e Antônio Monteiro de Barros,
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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 .Janeíro, em 7 de Fevereiro
de 1947, 126~0 da Independência e 59.°
da. República.
EURICO G.

EXECUTIVO

conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério:
Art. 200 Revogam-se as dispostções
em contráa'ío.
Rio de Janeiro, em 7 de fevererru
de 1947, 126.° da Independência e 5!;l."

da República.

EURICO G. DUTHA.

DUTRA.

Clemente Marwni.

Clemente Mariani.

DECRETO N.' 22.550 - DE 7
DE FEVEREIRO DE 1947
SupTime .carço provisórió
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo 37, item I,da Oonsbituiçâo, e nos
termos do' art. Lo, alínea n, .do De-ereto-lei n . 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. o Fica suprimido um cargo
da classe J, da carreira de Naturalista,
do QUadro Permanente do Minístáno
da Educação e Saúde, vago-em virtude
da promoção de Luís Emidio de Melo
Filho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da, conta.
corrente do mesmo Quadro do rererído

Mmistérto .

.

Art. 2. o Revogam-se as disposições

em contrário.
Río de Janeiro, em 7 de Pevereíro
de 1947, 126.° .da Independência e 59.°
da República.
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DECRETO N.o 22.552 - DE 7 DE
FEVEREIRO DE 194'7
Suprzme cargos provt30'i tos,
O Presidente da República usanno
da atribuição que lhe COil!0r'2 o artigo 87, item X, da Oonstituíção, e
nos termos do artigo 1.0 alínea n
ao Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Píca suprimido um ccrgu
da classe I, da carreira de ~\J1édico,
ao Quadro .Permanente do Ministério da Educação e Saúde, criado
pelo Decreto-lei n.v 9.617, de 21 de
agôsto de 1946. devendo a dotacão
correspondente ser levada a. crédito -ca
conta-corrente do mesmo cuecro do
refcrido-Mímstério.
Art. 2.° Revogam-se 1.'5 dísposícoes
cru contrário.

Río de Janeiro, em 7 de fevereiro
de Hl47, 126.° da Independênclae 59. 0

da República.

DUTRA.

EURICO G. DU1'J-iA.

Clemente Mariani.

Clemente Mariani.

EURICO G.

DECRETO -H.o 22.551 - DE 7 DE
FEVEREIRO DE !iH?
Sumrime cargos 'provh;orios,

DECRETO N.u 22.553 - DE 7 DE
FEVEREIRO DE 194'1
Suprime cargo provisório

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o 8.-1'tigo 87, item I, da Constttuícâo. E'
nos, termos do artigo 1.° alínea n
do Decreto-lei n.c 3.195, de 1.4 de
abril de 1941. decreta:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 8'1, item- I, . da Constituição, e
nos termos do artigo 1.;' alínea n
oc Decreto-lei n,03.195, de 14 de,
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Pica suprimido um cargo
da classe J, da carreira de Médico
Psiquiatra, do Quadro Permanente do
Ministério' da Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de Heitor Carpinteiro Peres, devendo a dotação correspondente
ser levada a
crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.

'Art. 1.0 Picam suprimidos três cargos da classe D, da carreira de Dactilógrafo. do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de João
Gouveia Martins; Maria da G Iórra
Oarauta e
Wcllington Geraldo de
Barros, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
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DO

PODER

Art. 2.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de. Janeiro, em 7 de fevereiro
ôe 1947, 126.° da Independência e 5!1.o
da República.
EURICO G. DU'JRA.

EXECUTIVO

Art. 2.°Rcvogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de
1947, 12'6.° da Independência e 5-9.° da
Repúblíca ,
EURICO

G~

DUTRA.

Clemente Moriani,

Clemente Matia:n.-i.

DECRETO N.o 22.5:56' - DE 7 DE
FEVEREIRO DE 19'·47
DECHETO N.' 22..554 DE 7. DE
FEVEREIRO DE 194'1
Suprime cargo provisório

Presidente da Repúohca usando
da atribuição que lhe confere o artig0 87.' item I, da Oonstttuiçâo, e
nos termos do artigo 1,') alínea Jt
do Decreto-lei n.v 3.195, de i1 de
abril de 1941. decreta:
Art. L° Fica suprimido um cargo
da classe I, da carreira de Con(j

servador, do Quadro. Permanente do

Ministério da Educação e Saúde. vago-cem .virtude da promoção de Adolf(, fu'ymans, devendo a cotação cor:'

respondcnte ser levada :1. 'crédito da
conta-corrente do. mesmo Quadro do
referido MinIstério.

art.. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro
de 1947, .126.° da Independência e 59 °
da República.
EURICQ G. DUTR,\..

Clemente l!1aí:iemi,

DEGR\ETO N. ° 22.555 - DE 7 DE
F'EVEREIRO DE 1947
Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe- confere o
art. 37; item 1, da Constituição, e
nos târmos do art. 1.0, alínea n do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de Abril
de 1941, decreta:
Art. _1.0 Fica extinto um cargo da
classe L, da carreira de Médico Saruta nsta, do Quadro Perman<mve do
Ministério doa Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Décio Pagani, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do m-esmo ouaõro do referido Ministério,

Extingue carço excedente
O Presidente da Repúblícav usando
da atribui-ção que Ihe confere ,0 arta-,
-gO 87, item 1, da Constituição, e 'nos
têrmcs do art. 1.0, alínea -n do D3ereto-lei n.» 3.195, de 14 de Abril de
1941. decreta:
.
Art. 1.0 Fica extinto um. cargo da
classe I, da carreira de Estatístico.
do Quadl'o Permanente do Mmistério da Educação e 'Saúde vago em
vi-rtud-e da promoção de Alvino Fá uth,
devendo a dotação correspondenteeer
Ievàda a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 doe Fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente M ariami,

DECRETO N.? 2'2.557 - DE 7 DE
FEVEREIRO DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atrrbuícâo que lhe confere o artlgo 87, item I, 'da Constituição, e nos
tàrmos do art. 1.0, alínea n do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de Abril de
1941. decreta:
'
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da
classe K, da carreira de Esta tístico,
do Quadro Permanente do Ministério
da: Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de Mary Emilie
Huggins Tumminelli, 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 contrá.no.
Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de
1047, 126.0 dà Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

ATOS

DO

PODER

DEORETO 1\T .o 22.558, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.560, DE 7 DE FE-'
VEREIRO DE 1947

Extingue cargos excetient.ec

Extingue cargo excedente
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' é) arrágo
87,item :::, da Constituição, e YlOS tRl'_
mos do artigo 1.°, alínea n . -ío Decreto-lei n.» 3,195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Artigo 1.0 Fica extinto um cargo da
classe L, da carreira de Biologista do
Quadro Permanente do Mímstáno da
Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Carlos Bastos - Magannos Torres, devendo. a dotacâoiccrrespondemte ser le-vada a cl'i'.'l:to da
conta-c-orrente do mesmo Quadro do
referido Mimstérío .
Artieo 2 o Revoaam-se 8.S dísposíçôes Cin c~ntrário~
Rio de Janeiro, em 7 de Ievereh'o
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República,
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O Pr.esidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o e rtigo
8'1, .itsm I, da Constituiçã-o, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de. abril 08 1941,
decreta:
Artigo 1.0 Ficam extintos :ioL c arêcs da crasso G, da carreira ,ir- Almoxartte, do Quadi'o Permanente de Ministério da Educacâo e Saúde, vagos
em virtude da promoção 'd2CisJlpin.a
Pessoa TDbe'rge e José de Mora-s Silva, devendo a dotação corresooncente
ser levada a crédito da conta-correute co mesmo Quadro do rerertdo 11,11-

nístéi-io .

Artigo 2.° Revogam-se as dísposiem ccntrárto ,
Rio de Janeiro. em 7 de Ieverairo
de '1"9-47, 126.° da Independência é :;9.°
da. República.

ÇÕ2S

EURICO G.

Dt:TR.\

Clemente Mari.xni
EURICO G,

DUT?A

Clemente Mariani

DE~;JRETo

°

Concede ja1JOTeS fiscais aos Estabelecimentos Hocpitolaree que se construirem no Distrito Feâeral e dá.
outTas providências.

DBORETO N. 22.55.9, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, item I, da Constituição, e !lOS' têrmos do artigo 1.°, alínea n do Dccreto-lei n.v 3,195," de 14 de abril de 1941,
decreta.:
Artigo 1.0 Fica extinto um cargo da
classe K, da carreira de Btbriotcca-

rio, do Quadro Permanente oo Ministérip da Educação e- -Saúde, vago em
virtude -, da promoção de .Pedro Rodrigues da Cunha, devendo a dotação correspondente ser levada a cré-

dito' da cont.a-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério
Artigo 2,° Revogam-se as disposrçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de Ieverairo
de 1947, 126..° da Independência e 59. 0
lia República.
EURICO G.

DVTR.'\.

Clemente 1lf criani

N.o 22. 5S1 DE 7 DE
FEVEREIRO DE 1947

( Presidente da República usando
'ca atribuição que lhe confere o arU;o 12 do Ato
'" Disposições 00n8tK .xãonaís 'I'ran.
rias, deereta :

Art. 1/' Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a isentar Q{) pagamente .de impostos da compet-ência
tc-íout.árta do Dístr'ito Federal, - os estabelccunentcs hospitalares que se
constr-uirem, 'no Distrito Federal no
pz-azo xie 5 anos" a c-ontar da data da.
vigência dêete Decreto.
Art. 2.° As aquisições de _ imóveis
res.Iizadas no prazo fixado no artigo
p-ecedente e destinadas à construção
imediata de estabelecimentos hospitalares serão isentas do' pagamento do
imr;ó~s-to de transnussêo d>2pl'opüedade .
~. 1.0 'Se até doze aneses depois da.
assina tura do contrato 6e. c-ompra .e
ve-nda dos imóveis, os adquirentes não
derem entrada, na Prefeitura, ao p-e-dido de construcão doe -estabeleclmentos hospitalares accmpa'nhados dos
projetes, plantas e outros elementos
técnicos mdíspensáveís ao regular
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hcenciamento

A'l;QS

da

DO

construção

fica-

rã-o obrigados ao pagamento das importências correspondentes às isenções
de que se tiverem beneficiado .
§ 2." A transferência do imóvel para

. destino diferente- só se efetivará

E~ECUTIVO

PODER

1118-

diante prévia quitação _dos impostos
não satisfeitos na época própria pelos
rcspcotivos adquirentes.
ATt. 3.0 Para que possam gozar das

vantagens previstas neste Decreto, os
estabelecimentos hospitalares a serem
construídos deverão dispor no mínimo
de d uzentos lei tos.
L1't., 4.0 Os estabelecimentos hospibalares que gozarem das vantagens'
ccncedidas por êste Decreto fica-rão
obrigados a reservar 10% de 'seus leitos para tra tamenbo e assistência gra-tuit.a aos servldorea-ou assistentes da
Prefeitura.
Aru. - 5.0 Aos estabelecimentos hospitalares em construção <2-, aos que' se

adaptarem. convenientemente, no, pra.,

de 5 anos, e ainda aos já existen'ks, desde que tenha a,s condições de
capacída de !Jl:e-vi,stas no. aa't . 3.°, poderá --' Prefeito cio Distrito Pederaj
conceder isenção de impostos de que
trata o art. 1.0,
Parágrafo único, Se a. construcão
ou adaptação 1150 S'2 der no prazo suZ{)

ArL 1.0 A Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário mensalista do extinto Departamento Nacicnal de Informações passa a constituir a Tab-ela Numérica Ordinária
de Extranumerário mensalista da
Agência Nacional, do Ministério da
Justiça e Neg'óclOs' Interiores.
Art. 2.° Fica criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica
Suplementar de Extranumerário mensalísta da mesma Agência,
Parágrafo umco. As íuriçôesvcriadas por fôrça do disposto neste artigo serão exercidas pelos servidores
cujos nomes constam da relação
anexa.
Art. "3.0 A despesa com a ex-ecução
do disposto neste Decreto correrá à
conta da Verba I - Pessoal, Consígnação 1,1 - Pessoal' Extranumerário,
Buoconsignaçào 05
Mensalistas,
do Anexo n.v '18
Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da Repúbhoa para
1947.
art. 4,° Ficam suprimidas as se-guintes funções vagas suplementares
da 'I'abala Numérica de repartições
do referido Ministerro:
Sermco de Assist6ncict, a MenoTes

d9é> ímpost.os e'orx'2spond'sntes :l,S i;enÇO'2S concedínas ,

Inspetor de' Alunos
2
referência VIII.
1
referência VI,I.
rererência VI.
3

, Art. 6~0 As isenções fiscais concedioas por este D-êCH-tO nào abrangem as
t8,>:.r\.S rcmuncratórtas de serviç-os pres..

Auxiliar etc Escritório
2 - referência VTIl,-

pracitarío será exigível, pela Prercitu-

do Díetrbto Fecernl o pagamento

;1'8.

hH::OS· pela Prefe ítura .
. Ál't. 7.° f:st'8 Decret-oentra-rá em

vigor na data de- sua publicacão re~
voga das as .dispoS'içõ-8S em c'.:JÍlü1rio.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de
.1947\ 1~6,oda I.nd,s'psnô:ôncia € 59,0 da
Rspubllca.
EURICO

G.

DUTRA

Benedicto Costa N dto.

DEORETD N.o 22.5612 - DE 7 DiE
F'EVEREliRO DE 1947

. Dispõe sôbre a Tabela Nume-

1"l.C(~ Suplementar de Extranume_

rario mensalista do extinto De-

purtamento N,acional de Lniormucoee e da outras providênCU-!S

o

Presidente da República usando

da atri.t~ição que lh-e conf-e~'e o ar-

tigo 87, Item I da Constituição decreta:
.,

Agência Nacional

2 - referência V.J.
Motorista
1 - referência XI.
Rádiotelegra ris ta -auxihar
1.....;. referência IX,
Redator
1 ..:.- referência XV.
Escri turárro
2 - referência XIV.

Deportumcnto Fettertú de Segurança
.
Pública
Serviço Médico

Auxiliar
1 - referência X .
Art. ô.? Este Decreto vigorará a
par-tir de 1.0 d-e, janeiro de 1947.
Art. 6,° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. em 7 de fevereiro
1947, 123.° da Independência e
59. da República.

de

0

EURICO' G.

DUTRA.

Benedito- Costa Neto.

. IVIINISTI'éRIO DA JUSTIÇA

E

NEGóCIOS INTERIORES

AGÊNCIA NAcroN;iL

Tabela Numérica Suplementar de Bxtrenumeràrío-menealista

SITUAÇÃO

Número .1
ti"

Funções.

I

Séries Funcionais

SITUAÇÃO PRCPOSTA

ATUAL

I

I

IReterêncía I·I

I
J

i

Tabela

Número

8

I

I

I

I
II

I
I

2
1.

1

I

--

4

I

.........

I

. . . . . . . . . . . ••

1
1

&7

.... .....

!

I

11
14

......... c .•••...........

'"
~

: ..

Auxiliar de Escritório

'~"
~

I:.:::::::::::::::::::::::
I

i
~

VI
IV

,10
2

Xl

Auxiliar de Artífice

I··

Tabela

8

······· .. ······ ...... ·· .. ·1

8

J

I

I

Artífice

I

i

I

! Referência \
I
:
I

Séries Funcionais

à2

Funções

I

I

XI
X

IX
Vll

:;;
<D

Número
de

1

I

I. Referência

Séries Funcionais

I

Fl::c.ÇÕ3S

I

1

!

Desenhsta . ." ....... 1
Obs : Esta função éon~1

1

1

XX

12

13

I

IIEscrituráriO

I

....... /

.......

.
Obs.:
Estas
funções
continuam
preenchidas pelós seus atuais I
ocupantes.
I

I
II

II
I

i

,
I

T.O.M .

1

1

I

II

I

xv

XIV

I

I'

I
I

I
II

I
I

·

T.a.M.
T.a.IV!.

1

Séries Funcionais

II
I

I
I
I

1

II

1I

1

I

XX

I:::

18

·1

.

I1

I

I

I

I

E::~u~r.~rlo
·1
···:······1

I

X~~

.............. :

!

Locutor

3

XI

I

12

3

_I

)

\

.. ····· .... ······· .. ·····1
1

I

2

~

j

12

~

m

'o~"

I

Fotógrafo'

Tabela

1I

J

I
I

17

I

! Referência

Dese"}"M~
·

I

I.

o

I

.

I
1L

I

E SCr it Ur.á l'iO

I
i
I
I

xúmerc
de
Punções

li!

,
1

'raocia

I

!

1

II

I
:1

I

ünua preenchida pelo
I seu atual ocupante.
I

I

~
~

SITUAÇÃO PRC'J;CSTA

SITUAÇÃO tl.TUAL

XVIII

II

I'
I

I

I,

___-',-

--1',..-__-1.'

I
1

I

1

Mensageiro

·.....

.

I

.

."
. ·························1
I
__ 'I.I -.- I
I
1

G

' I
4

4

I

I

I

:~~~s.tre

VI
IV

!

I

I

I
I

I

,1

I

XVIII

I

I
i

Motorista

I

I

6

I
I

6

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

XI

I
i

I

i
8
'TJ

oo

~

'""
~

n

~

S2

14
8

54

1

I

u

-1

\

XXi

I
~
~
~

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

~

PROPOSTA

~

~

I

IReferência I
I
I

Número·'
'de

Séries Iuncionaís

I

funções .

I

I

I
I

I

funções

I

,I

I
I

I

3

il>

~-I'
49

I

I
I

I
'
---;I----~-~-';I-----:-I~---II

I

[

Tabela

Ir ..
I

I

I

I

---'-'---c,----'-,--~-

:I----=-.---','--~---"R-ed,-at,--o-r

I
I

I

tuuuoteieçrututa-

I

I
I

I

I

I Referência I

Séries Iuncionats

de

I

I

I

! Número

'I

I

I,

Ta'l;';,>lll

.

I

I

'

I

49/
Servente
2
1

.',', .. ,

I

Telefonista

I

_6
6

I': ,
I

I

~-

1

'I'rcuiuior-uuxuuir

I

I

I

1

XIII
IX

1

1

I

-4- 1:::::::::::::::::::::::::1'
8

xv

I
I

VI

I~

i

I

VI

I
I

I

·/

I
I
I

1

1

1

I
I

VI

"

.m
~

o

~
""
l'J

"
~

8"

ATOS

DECRETO N.o 22.563 -

DO

PODER

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 194'1
Siiprimc cargo extinto

o Presidente de República usando
da atrlbiúção que lhe confere o artigo 3'7, item I, do" Constituicâo F2d01'2.1 e nos têrmos do artágo 1.0, alínea n, 0"0'Decreto-lei n.? 3.1B)5, de 14
oc abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo
de Ajudante de Tesoureiro (Alfândega do Rio de .janc'roj

Padi-âo ,13

dei Ouaôro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da. demíssâo de João Misael~mal'a.l

Pena. devendo a dotacão co-respondente SéT levada a crédito da ContaCorrente do Qll'3.dro Permanente do
mesmo 'Mmistérto.
Art. 2.° Revogam-se
cões em contrário.

as

disoosí-

Rio ele Janeiro, em 3 602 fevereiro
de 19'17, 12fi.o da Independência e 59.u
da República..
EURICC>

G.

113

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.565, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza estrangeira a adquirir terreno
de marinha oue menciona, eiiuaüc
na cidade de Belém, Estado do Pará.

O·· Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ,87, número I, da Oonsbitulçào, e
tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-Iel n.c 9.760, de 5 de SL"tembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço do Pat-ímônio da União autorizado a te-a-isferir :''0 Jr aquína de Araújo Barros, de
nacionalida de portuguesa. o domínio
útil do terreno de marinha situado na
Rua 15 de Novembro n.? 119. na cidade de Belém, Estado do P::U',í, de
Que trata o processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
239.984, de 1946.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República,
Etmrco G. DUTRA.

DUT::~.A.

Corrêa e Castro,

Corrêa e Caetro.

DECRETO N.o 22. 56B - DE 10 DE
FEVER.EIRO DE 1947

DEGR.ETO N.

o 32. 554
DE 10 DE
FEVERELR:O DF· 1947

Dispõe sôbre férias dos servidores da,';
Caixas Ec01/.ômicas e do Ccmeettio
Superior das Caixas Econômicas
Federais.

O Presidente da Republlca, usando
da atnbuiçâo que lhe confer-e o ar-:tigo 87, n.» I, da Constituição decreta:

Art. 1. o Os servidores das Caixas
Econômicas e do Conselho Superior
das Caíxa.s Econômicas Federais gozarão. obrtgatõria.ment e por ano 20
dias consecutivos de Iérras. ooservaua
a escala que tõr organizada.
Art. 2. o Fica revogado o art . 84
e parágrafos do Decreto n.» 11.820.
de 15 de dezembro de 19115, e demais
disposições em contrário.
Rio de Janeiro 10 de Fevereiro de
1947: 1~f6. o da Independência e 59 o
da República.

EURICO G. DUTRA.
Corrêa
Cotecão das Lete -

e

Castro.

Vol. II

A uioriza estrasuteíro a adquirir terreno dr:: acrescidos de marírüui que
menciona, situado nceto: Camtut

O, Presidente da Reuúblíca. usando
de atribuição QU'2 lhe confere o artágo
37 número 1. da Ocnsttuicão. e tendo em vista o dispôsto no nrulgo 205
do Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de novembro de .1946 decreta:
p,rt-i?'o único

Fica o Serviço do P1-

trmôuío da União autorizado a tr ansh~'rir a Antônio Aucusto de Carvalho
Peixoto de nacionalidade uortuvuêsa,
e rr acão dez-m'I avos <1011.000\ do
domínio útil do terreno de acrescidos
-te marinha situado D9. avenida Vcneanela na Oauítal Federal constituído pelos lotes 49 e 50 do quadra 6 do
Cais do Pôrto da cidade do R-io de
"nne'ru. de «llP trata O pro-cesso protccolcôo no Ministério da Fazenda sob

o

TI

o 243.209-45.

njo ele Janeiro. 10 de fevereiro de
1947. 1?6.0 da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA
Correia e Castro

•
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DECRETO NY 22.:567 - DE :'..0 .DE
FEVEREIRO nE 1941
suüoriza a Standard Oil Compan?} c.i
Brueú a adquirir terrenos de marinha e de acrescidos de marmn« flue
menciona, situados no município' de
Sdo Gonçalo. Esuuio do R,o de Janeiro.

v i-resíõcnce da Repúbl.c i usando
da atribuicã o que lhe conte-e o artigo
87. número L c a Const tu.cão r t endo em viste o disposto no .:l.rtH!.l' 205
do Decretc-Ier n.v 9. 7GO. de
ãe novemo-o CP 1946 decreta:
Arugc únco. F:c3. a Stanuard 0:1
ó

Oompany uf Braaíl, sccieaada anônlma com sede nos Esta c os U;1Ís.o" da
Amer.ca da Norte. autorizada a 3.d;."l!J>

rir 0:; Manuel con o a T'ôrrus 8::Ht"
de cormruo útil e ta ccunaçâc QOS

EXECUTIVO

tados Unidos da. América, autorlza.,
çâo para continuar a funcionar na
República com as alterações de seus
estatutos aprovaoas :JO rdelíoevação da
diretoria, em reuniões realizadas a 27
de janeiro de 1923, 13 de setembro
de 1S31, 9 de setembro de 1932 e 13
de fevereiro de 1934 e da. assemoléía
geral dos acionistas, em reunião eretu.,c a a (j de xutuoro de l!tH,' me.,
diante ;3.5 cláusulas que acompanham
o Decreto n.c 9,512, de 3 de abril de
1912, ficando a mesma sociedade obrjgada a cumprir .ntegralmente as leis
e regulamentos- em vigor ou que venhsm ;1 vigorar. sôbre o objeto da reIe-ida autorização.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de
1f47, 126.° da Independência e 59.° Ga
República.
EUnICO G. DUTRA,

terrenos de marinha e de acr-sc'üos
de marinha r.s spectívamente com 85
áreas de 1 3C5.83m2 e 11.67341m2 es-.
tando.o ce marinha do Lado ~2-~t,2 c o
de acr esc c os que Iha üca Ir'cnteír»,
do Ia c o oeste ca rua MaD112J Duarte.
no lugar c.s ncmms co. Pórto C'1 P:";:1~

to MU""C:'ÍDic
S"c T')!-:'"',,:lo vr-;
do do Rio de Janeiro, de que. trata o
prucz ss o m-ctcccla c o nu Mínist áno o a
Paz enda sob c fl..0127 .248
oe 194;),
OH" (me se orccess s ,,3 fO',T(Lt l,;cpl

e (m nom2 ca sociedade "'... ~ :!.):,t~"'7~_
(a. J aforamento dos cltaôcs -f:~r~'e
D(1~.

Rio de .Iansn-o. 10 te f:v2re'w d2
!947, '°6.° da Inriepandêncla e 59.'! ti),
República.
EURICO G

DUTr' A

Correia e Castro

DECRETO N.O 22.568 - DE 10
DE FEVEREIRO DE 1841
Ccnceâe à sociedade anônima 'I'h.e Ca-

íoríe

C'o1n]Jany aJ1,,'ori:o-:'adío 'ia"f(
a funcionar na Repú w

ccmiinuar
clica.

Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anôn'ma The Calorie Com-ianv, autortzada a funcionar pelos Decretos números 7,512,
3 de abril de 1912,
10 ü?". de ?5l r1'ei'1"~',~·o ,1,0
'11"
14.825, de 22 de junho de 1921, decreta:
/<.r'i"!"o único. E' ccnr-edida à ~O~
cicdade anônima TIl(' Caloric Company. com sede na c.d-de d" Conhen,
Condado de Orange, NovaYork, EsO

de

Morvan Figueiredo.

DECRETO N." 22,568 - DE 10 DE
FEVEHEIRO DE 1941
Concedo à soci~dade ane -nima "Carlos
Hococke S. A Comercio '~ f ",dúy-

tria"

autorizacõo para

l uncioru. r

emí'Jrésa de navegaçâo de cabctaçcm, de «corao com o que orcecreve o Decreto-lei número ,2. -/84,
de 20 de llo'l:embro de 1940

CC1/IO

O Prasrdenta da Repúbhca. at.t ndcnr;o ai- Que r-equereu a ?s':;Ls,üd:3
ar.ón.ma. "Carlos Hoepcke 3. A, Co-

mérc.o e Indústr.a" decreta:
Artigo unico

E' conceuida à scclc-

dade anôn.ma "Carlos Hoepcke S A
Ccmérclo e Indústria". cem S~2e na
cidade di' Ploranóoclis Est.ac c de

Santa catar-na. autcrtaac a o P"!'3.
funcionar como empresa de D3.V2g:t(;a0
oe cabctag em c e acôrdo cem '2 uua
pr escr sve o Dscr eto-Is! n.v '2, -(84 de
n U' nov-mbro de lR40. e cem 0" !:statutcs Que apresentou
apr ovadcs
r-c-

oel.ue tacào

ext-aordinárta

GIl

assemb.áa

g.·C'T3.1

ac.omst as em t-umão r ea liaa da a 30 de abrI êe Ig43,
ót-::':J"J'JCO-S2 a mesma socrs da d- a
cemt-rir "rtegralment.e <15 lets e ,''2ZUlvrn-ntcs em vis-or cu OU::' venb nn a
(;05

vlvcrar. sõbre uoojeto da referi a auâ

tnrizacãc .
Rio de .Ianetro. 10 r'" f2Vê~··2i;:J de
H'-17. 10 g v ta Iudapendência e 59.) da
República.
Etrmr o G. DUT?h
Morvan Figueiredo
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DECRETO N,~ 22.570,_ DE 10
DE FEVEREIRO DE 1917
Conced-e â sociedade anônima "J. C
Eno (Braeü) Limitetl" autorizacã';
para contmnuir a funcionar na Re~

pública,

O Preslden'e da República, atendendo ao que requereu a
sccledaue
anônima "J, C, Eno tBrazü) Lirru .
ted". autorizada u funcionar pelos Deeretos ns . 21.362, de 4 de maio -íe
1922, f 3.183, de 20 de outubro de 1933,
decreta:

115
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dotacâo correspondente se-r levada ao
etei:o da conte corrente dos mc.cncs
Qua-cty-o€ Ministério.
Art. 2. o Revogam-sê as di.:1po.õiçõC'J
em contrárro .
Ri-o de Janeiro, 10 de Fevereiro de
19'~S; 126. o da 'Independência e 59,
Q

da Re~,Ú:h~i.ca.

EURICO

G.

DUTRA.

MOJ"varl Fiçueireâo,

Artigo único, E' concedida à 'OU_
DZORETO N.» :;'4.572 ~ DE .10 DE
ctedade anônima "3, C. Em (Bl'azi,il
FEVD~EI:RO DE 1947
Llmited". com sede na cidade de T2Extingue cargos excedentes.
ronco, Província de On-ár io, Canada.
autortzaçâo para con' ínuar a funcioO Presidente era Repúu.íca, usando
nar na República com a Carta Pa.
da atribuiçào que lhe confere o artente Suplemr ntar que apresentou e
tigo .87, item I, ~a COJ:13':i~Ulçao, e
com o aumento do capital destánadc
n03 têrmos de art 1." alínea n, do
às suas operações nc .Brasü, de CrS.
Deer s to-Iei r•. 0 3.18-5, de 14 de abril
188.000,00 (cento e orenta e oito mil 'de 1941, decreta:
cruzeiros) para CrS 7,000,000,00 (sete
Art. 1. o Picam exürncs trmta e
milhões de cruzr iros) , em virtude de
-se:e cargos da c.asse F da carreira
1csolucâo da Diretoria tomada em rruEscrrturà-io do Quatlt-o Pe-manenmão realizada a 20 de dezembro -c de
te do Mtmstérto do Traba.no. Indús194G. c m-cãante as cláusulas
que
tr.a e Comercio. vag-O" em Virtude da
acompanham o Decreto numere ..
exoneracào de An-ômo E':Pi:ânio da
21.362, de 4 d", maio de 1932, ficando
Sousa, ctcerc Siqueira c'a Silva Roa mesma sociedade obrigada a cum.
meu Júnior c Cid de Pau;a Cama-rprir integralmente as leis e regulag-o; da nomeaçào para OU'l'O cargo
mentos e-m vigor, ou .quc venham a ví.,
Gerardo JV[ô,g'e':a Macha.ao ; da
gorar. sôbre o objete da referida au- de
pcomoçâo de Ade-ba: Ca-ncn-o Ritorização.
beiro '\lbe:r~{ Egídio 'I'a-grano Armande
Antônio
8-0'0;:10:1'0
Cacr'da
Ric de Janeiro, 10 de fevereiro de
Ma-ttnelf Montenegro Carlos A:,b3r1947, 126.° da Independência e 59,° da
to de Scuca Ce.rIcs Domingos GeRepública.
r asso, Carto',a Macnadc Ma,Z'3.:h~.es.
EURICO G. DUTRA,
Oonceicãc Silva do Nascimento Edear da' Sllva Wi]c~n ft"8'-'::>~3 tr-ás,
MOJ"van Fioueireâo,
Francisco PeSSOl Maciel. Hàlfelo G31'';'
ro. Isa.ccl Pereira Nun.."s. No.a.sco d-e
Oa-va.ho. "ceé Correia ca cos-a. José
DEORETO N.() 22.571 - D-E 10 DE
Gomes da CU:J.h::. Jo-sé Jerônimo do
FEVEREIRO DE 1947
Na-cimento . .Jo~'? P~r2S tia Síva Neto,
Extingue corços ezcedeazea.
J o-é Prcces.so Mendes. Cô-te Real AsSUDC';oW. Kiva.1 Soar-es Cerqueu'a. LouO Presidente da República usando
riva~l Gomes. 1'la.nli-21 Ô2S,01.:53 Corda at.nbutçâo que lhe cou.ere o arreia. Maria Vi'ó:'ia :::3 Silvei-a v-rtuti'Io 87, item I, da Cons'ftuiçâo e
nes. Ma -ina do. Freíta.s Pacía. Moan-os têrmos de- art l." alínea n ao
cir' Cândido Ma-ias. Osvaldo Nunes
Decreto-lei L. U 3.1&5, de 14 de abril
Ribei"ü, Pe'1~-o Paiv,a. Pedro Pau'Inc
de 1911 dscrer a:
'da Pons.rca. Said José Geáeon Sebas:i?o Martnh-i r,.'[uni'6 Fn'cão. Si~
Art. 1." Picam ex.Intos dots cervia Gló-ia de Novai, Tadeu Goncatgos da -ca-se ·E da carreira de Es-! a'tistico-Auxi.ia.rtdo Quadro Permanenves da R00ha e va.mir 1\,I(O!1:-e Cristo;
e c a tran-Je-êuc.a ôa Ma-la. da Conte do Mlms.enc do Trabalho, Indúsceíc âo Vial Correia: 'devendo a deatria e Ocmérctc vagos err. virtude 'da
cão corresconc ente ser levada a crénom sacão car-a outro C2Sg0 c e Vã-:~er
ce A1.meida Ser.:'ae da prom:)Gàu C:C
éU,"o da cl:rn+a cO:':-ente dc-s m8smos
Gabriel Perei:''U Amorim, deven-a.-o a
Quadro e Minb~é~'io.
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Art. 2. o Revogam-se as dispcslçôes
em contrário.
Rio de .Jan.airo 10 de Fevereiro de
1947; 12.5-.° da Independência e 59. 0
do", Repúolíca..

Ermrco

G

~

EXECUTIVO

PODER

DUTRA.

Figueiredo.

Tabela N'umét-ica Ordinária de Extranumerarío mensalista da Fábrica
de Curitába, da Diretoria de Material
Bélico, do Ministério da Guerra, as
seguintes funções:
1 Mestre, referência XIII;

1

Prcjetadot-auxiliar,

referência

XIV,

Art. 2,° A despesa com a execução
neste Decreto correrá à
conta da Subconsignação 05 - Mensalistas, Consignação II
Pessoal
Extranumerário, Verba - 1 Pessoal,
Anexo 5 - Ministério da Guerra. ao
Orcamento Geral da República. para
1947.
Art. 3.° gst:;' Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário .
õc~is~'osto

DE0RETO N o 22.573
FEVER.ELRO

DE

DE 10 DE

1947

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da acououoe, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, item 1, da Constituição e nos

têrmos do art. 1. o, alínea n do Decreto-lei n. o 3.135. "de 14 de Abril

. de 1941. decreta:
Art. 1. o Ficam ext.mtos um cargo
da classe L e um da classe I da
carreira de Estatístico do qusdro
Permar -i.e do Mínictério do Trabalho. Indúetría e Comércio V'Wj'CS

em virtude da aposent.adoríe de
Francí-co Ruggtcro e da promoção de
.Ioâo Podrlgues de A'meida. deven.co
a do-acào corz-esoondente . S21' levada
a crédito da conta co-i-ente dos m'2Smos ouacro e Minlstérto.
Art . 2. ç, Revogam-se as disuoaieôes
em contrário.
.
,
.

Rio de Janeiro 10 de Fevereiro de
1947; 12;6.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

Morvan

G,

DUTRA.

Figueiredo.

DECRET.o N.o 22.574 - DE 14
FEVERE'JRO DE 1947

DE

Restabelece funções de extranusneràriomenmlista da Tabela Nvmerica
Ortiisuuía de Extranumerário mensalista da Fâbí'ica de Curitiba, elo
Ministério ela Guerra e dá outras
providências.
I

da

O President'e
República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituição, de-

ereta:

Art. 1.0 Ficam restabeleci das, a partir do dia 29 de Agôsto d-e 1946, na

Rio de Janeiro, em 14 de Fevereiro
de 1947, 126,° da Independência e 59.0
da Rr públíca..
EURICO G,

DUTRA.

Canrobert P, 'da costa,

DECRETO N,o 22.575 - DE 14 DE
FEVEREIRO DE 194'1
Autorizo. a concess/f.o de isenciic

de

imrósto terrítoruü referente ao imô~
uel da Rua Barão de São Francisco,

esquina da Rua Teodoro da SilvIJ, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 12 do Ato das Disposições Coustábuctcnais Transitórias, decreta:
Art 1.0 Fica o Prefeito do Distrato
Federal autorizado a isentar do ímpôsto territorial o imóvel da Run Barão de São Francisco, esquina da Rua
Teodoro da Silva. enquanto ocupado
pela praça de esportes da Associação
Atlética Portuguesa.
. Art . 2,° Revogam..se as disposições
em contrário,
Rio dc Janeiro, 14 de Fevereiro de
1947, 126.Q da Independência e 59. V da
República.
EURICO G,

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
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DECRETO N.o 22.576 DE 15 DE FEVEREIRO .DE 1947
Aprova o Regulamento do Se,rviço de Transmissôes (Primeira Parte) .
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 87. item 1, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Regulamento do Servico de Transmissões (Primeira Parte). que com êste baixa, assinado pelo General de
Divisão Canrobert Pereira da Costa, Ministro da Guerra.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio: de Janeiro. em 15 de fevereiro de 1947, 126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert P. da

REGULAMENTO

DO SERVIÇO
PRIMEIRA,

Costa.

DE TRAN8MISSôES

P~RTE

TiTULO I
GENERALIDADES
CAPíTULO

I

Fim e organização do serviço

Art. 1<>. O Serviço de Transmissões (S.Trns.) abrange, tôdus -as
atividades especificadas neste regulamento atinentes ao pesscal . e ao
material de transmissões.
Art. 2<>. OS. 'I'rns . compreende:
L

Órgãos Centrnis .
a)

direção geral.:
Diretoria de Transmissões.

b)

de execucâo :
Parque Central de Material de Transmissões.
Serviço Radiotelegráfico;
Serviço ·Cinefotográfico.
c) de preparação de pessoal:
Escola de 'I'ransmissôes .
2. -Õrgúos Regionais.
a) de 'direção:
Chefia do Serviço de Transmissões Regional.
b)

de execução:
Parque ou Depósito Regional de. Material de Transmissões.
Rêde 'Rádio Regional;
Secção Cinefotográfica ;
Secção Columbófila e Cínóífla .

c)

de preparação de pessoal :
Centro de Instrução de Transmissões Regional.
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Órgãos das Grandes Unidades:
a) de direção:

b)

Comandante das Transmissões.
de execuçâo :
Batalhões e Companhias de Transmissões.

CAPíTULO
Subordinação 'entre

~s

II

órgãos e comandos do serviço

Art. 3°. A direção geral dei Serviço compete ao Diretor de Transmissões.
& f". São disciplinar. técnica e administrativamente subordinados
à Diretor-ia de 'I'ransmissôes :
o Parque Central de Mater-ial de Transmissões;
o Serviço Hadictelcgráfico ; e
o Serviço Cinefotográfico .

§ 2°.
Diretoria.

Os demais órgãos do Ser-viço dependem tecnicamente da

Art. 4°.
Regional:

São subordinados à Chefia do Serviço de Transmissões

a)

disciplinar, técnica e administrativamente:

b)

o Parque ou Depósito Regional de Material de Transmissões;
a Rêde Rádio Regional:
o Centro de Instrução de Transmissões Regional.
tecnicamente:

o Chefe do Serviço de Transmissões de Grande Unidade sediada
na região;
os Chefes dos Serviços de Transmissões das Unidades não pertencentes à Grande Unidade sediada na -egiâo, bem como O das fôrças
policiais c. guardas territoriais existentes na Região.
Art. 5°. São tecnicamente subordinados ao Comandante de- Transmissões de Grande Unidade:
o Comando da unidade de transmissôe., ;
os oficiais de transmissões das demais unidades.

CAPITULO

lI!

Pessoal e material de transmissões
Art .6° . O pessoal de transmissões. compreende:
1°, os engenheiros e oficiais especializados em transmissões;

2°,

as praças do Q.R.E. ;

3°,

as praças especialistas das unidades de tôdas as armas;

as praças das unidades de transmissões.
§ jO. São os seguintes os especialistas de transmissões:

4°,
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Telefonistas. telegrafistas, teletipistas, radiotelegr.af'istas.. radiogoniometrístas. operadores de 'radar e mecânicos de aparelhos.vmáquinas e
instrumentos especializados, columbófilos e cmófilos.
§ 20
Além dêstes. pertencem à esfera de ação do Serviço o pessoal especializado do Serviço Cinefotográfico (fotógrafos, cdncgr aIistas, etc ).

Art . 7".

O material de transmissões compreende:

1" o de carnpanna :
2", o das instalações fixas :
3", os instrumentes especializados (para vecificação e medida);
4°, os grupos eletrogêneos e demais fontes de corrente especializadas : c
50, as máquinas operutrizcs e terramentas para oficinas cspeclalizadas .
Parágrafo único. Além dêstes, há a assinalar :
1". o material fotográfico;
2", o cinematográfico; e
3°, o criptográfico,
CAPÍTULO

IV

Suprimento e ccntrô lc do matenal

Art. 8°. Os suprimentos de material de transmissões são ordenados pelo Diretor de 'I'r-ansmissôes e executados pelo Parque Central
e Parques ou Depósitos Regionais.
Parágrafo único. Em principio, o Parque Central supre os Parques
ou Depósitos Regionais e êstes, as unidades, formações de serviço, repartições e estabelecimentos militares.
Art . 9°.
categorias:

Os estoques de material de transmissões abrangem três

os de suprimento;
os de mobilização; e
os de cperaçôes .
§ }O, Os estoques de suprimento compreendem o material de uso
cor-rente previsto em tabelas de dotação e destinado a atender às necessidades da tropa, dos serviços, estabel-ecimentos, repartições e comtssôes técnicas;
§ 2°. Os estoques de mobilização abrangem o material com êste
destino especial, quer seja distrfbuido às unidades ou armazenado em
Parques ou Depósitos e só pode ser utilizado por ordem superior,
• § 3°. Os estoques de operacóes compreendem todo material armazenado como reserva de guerra, para oportuna distribuição aos comandante de teatros de operações, de acôrdo com instruções ou ordens baixadas pelo -Departamento Geral de Adrmnistracâo.
Art. 10. Para a técnica funcional dos parques e depósitos, os estoques de suprimento podem subdividir-se em dois grupos:
material de instrução ;
material de emprêgo eventual (completamente e substituição).
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Art. 11. A Diretoria de Transmissões é responsável:
1. Pelo contr-óle do material de transmissões pertencente à carga
das unidades, formações de serviço, estabelecimentos e repartições (dotaçôes básicas) ;
2. Pelo contrôle dos estoques do Parque' Central e dos Parques
ou Depósitos Regionais;
3. Pelos fornecimentos necessários às unidades, formações de serviço, estabelecimentos e repartições;
.
4. Pelo estudo de novos tipos a serem adotados.

TITULO II
DIRETORIA DE TRANSMISSõES
CAPíTULO

I

Fim e organização
Art. 12. A Diretoria de Transmissões (D. Tríls.) é o órgão de
direção geral do Serviço de 'I'ransmissôes .

Parágrafo único. Responsávei pela coordenarão das atividades atribuídás ao Serviço e pelo contrôle das providências necessárias a seu
eficiente funcionamento, compete-lhe:
1. Centralizar os estudos referentes às necessidades do Exército
em material de transmissões e cinefotográfico, adquirindo-o ou pro:"
pende sua aquisição, recebendo-o, armazenando-o, distribuindo-o e recuperando-.o na forma prescrita pelas Itspcsiçóes em vigor ;
2. Proporcionar aos órgãos que lhe são subordinados os recursos
necessários ao desempenho dos encargos que lhe são atribuídos;
3. Colaborar com o Departamento Tecntco e de Produção na elaboraçào -de normas. mstruçóes e especificações técnicas para Iabricaçâo,
aquisição, manutenção e emprêgo do material especializado';
4. Fiscalizar o cumprimento dessas normas e instruções e observar
o comportamento do material a fim de propor, caso se Iaça mister, as
modificações aconselháveis ;
5. COlaborar com o Departamento Geral de Administração 'no preparo. da mobí lizaçâo mo tocante às utividaues do Serviço;
6. Estudar 'medidas necessárias 80 equipamento do território nacional em material de transmissões, tendo em vista o provimento das
necessidades da mcbilização e o emprêgo das fôrças terrestres;
7. Manter fichário do material esps cínllzado, distr'ibuido ou armazenado, bem como das redes telefônicas, telegráficas, .radiotelegráficas,
r ac íodlfusor as, pombais e canis pertencentes ou não à Fazenda Nacional
e necessários à mobilizaçãue ao equipamento dos teatros de operaçôes ;
8. Fornecer 80 Departamento Geral de Administração elementos
para organizaçâo de quesuonácios destinados 'à estatística militar, tendo
em vista a obtenção de dados necessártos à organização dos fichários;
9. Colaborar com o Depar-tamento-de Administração na organização.
'de quadros de efetivos e dotações de material especializado para os
órgãos e unidades do Serviço, quer pal'a o tempo de p8Z, quer para o de
guerra;
10. Colaborar na Jormacâo e aperfeiçoamento de especialistas para
os órgãos e unidades do Servrço ;
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Ll . Colaborar na elaboração de projetos, regulamentos e manuais
de interêsse para as transmissões;
'.
.
.
12, Providenciar sôbre as reparações e recuperações de material
que Estejam além da capacidade dos órgãos de Serviço incumbidos
dês se mister;
13. Tratar das questões de caráter geral e individual atinentes
ao pessoal de seu próprio efetivo, centralizando· e orientando a coletânea de informações necessárias ao conhecimento da vida militar e
pública dêsse pessoal, na conformidade dos regulamentos e instruções
vigentes;
14. Organizar a proposta dos 'quantitativos que devam figurar no
orçamento anual, destinados a atender a despesas com o pessoal e material sob sua alçada;
15. '. Superintender as atividades' do radioamadorismo e da columbofilia -e cinofilia no meio civil, tendo em vista sua utilização durante
a guerra.
16. Organizar a relação do material especializado que deva ser
fornecido pelo Departamento Técnico e de Produção.
Art. 13.

A D. Trns. compreende:

Direção:
Gabinete :

Órgãos Auxiliares:
Quatro Divisões.
Art.

14.

A Direção ,é exercida pelo Diretor de Transmissões.
CAPÍTULO

II

Gabinete e órgãos auxiliares
Ar-t. 15. O Gabinete auxilia a direção na coordenação das atividades da Diretoria.
Art. 16. São órgãos auxiliares dependentes do Gabinete:

o
a
a
o

Serviço de Expediente e Correio;
Secção Administrativa ;
T'csouraria ;
Almoxarifado;

a Biblibteca ;

a Portaria;
o Contingente.
Art. 17. O, Servico de Expediente e Correio prepara v expediente'
não privativo, das divisões e demais órgãos internos e recebe, rcgísta,
distribui, expede e arquiva a correspondência.
Art. 18. À Secção Administrativa incumbe executar os trabalhos
atinentes à fiscalização administrat~va.
Art. 19. À Tesouraria e ao Almoxarifado incumbem os tr-abalhos
referentes, respectivamente,' aos fundos e material- atribuídos à Diretoria.
Art. 20. A Biblioteca rege-se pelo que a ésse respeito dispõe o
R. I. S. G. e compreende, de preferência, uma coleção de obras especializadas de interêsse para a Diretoria.
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Por tarf a incumbe:

A guarda e asss io (as dependências;
Atender as pessoas que tenham assunto a tratar na Diretoria.

1.
2.

Art. 22.

Ao Contingente incumbe:

1. O serviço de guarda das dependências externas;
2. O de ordens C estafétas, o burocrático' e outros compatíveis
com sua natureza.
CAPÍTULO

III

1~ Divisão

Art. 23. AP Divisão (Dl) centraliza as questões atinentes ao
pesscal .
Parágraro único . Compreende as Scccôes :
SI e civis;

Assuntos de caráter geral e individual atinentes a oficiais

82

S3

~

Assuntos de caráter geral e rndivídual atinentes a praças;
Instrução especializada.

Art. 24.

Compete

à

81 :

1. Escr-turar ~1S relações de alterucôes semestrais dos oficiais em
serviço na Diretoria;
2. Manter fichários e organizar estatísticas para o contróle do
scrvico ;
3. Preparar o expediente relativo àclâ.sslficaçâo, transferência,
inspeção de saúde, atestado de origem. rórtas. licença. hospitalizncâo. 1'12compensa e punição, contagem de tempo. salário, demissão. adrrnssâo, etc.
4. Organizar os· boletins ce merecimento dos funcionários;
5. Escriturar as relações de alterações do pessoal civil;
6. Preparar mapas, relações e demais documentos atinentes a oficiais e civis;
7. Propor medidas para satisfazer as necessidades do Serviço em
oficiais e civis.
Art. 25.
1.

Compete à 82:

Escriturar cadernetas, relações de, alterações e fichas de pro-

moção;
2. Preparar o expediente atinente à prvn.oção, classificação,
transferência, inspeção de saúde, ingresso, atestado de origem, Iícença,
férias, hospitalização, recompensa, punição, empr-éstimo, engajamento e
reengajamento. contagem de tempo, reforma, diárias, ídentlf'ícação. declaração de herdeiros, li cenciamento, transferência para' a reserva, matricula em curso, exercícios findos, etc.;
3. Manter o fichário -c organizar. mapas e estatísticas para o contrôle do serviço;
4. Providenciar para que os órgãos do Serviço estejam com efetivo completo;
5. Distribuir indicativos para os operadores radiotelegrafistas.
Art. 26. Compete à 83:
L Promover a formação e aperfeiçoamento de : '
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telefonistas e telegrafistas;
radiotelegrafistas e radiogoniometrlstas :
radlotecnicos e reparadores;
columbófilos e clnófilos :
criptógrafos;
fotógrafos, cinegrafistas. etc.
2. Elaborar e prepor normas de instrução especializada ;
3. Manter fichário e organizar estatísticas ccnccruentes à instrução técn cu cspecializada ;
4. Verificar o preparo técnico-profissional do pessoal especializado
dos órgãos e umdac cs 00 Serviço,
5. Elaborar boletins, instruções e manuais de interêsse para a
instrução técnico-especializada.
2" Divisão

Art. 27.

A 28, Divisão ([,2) trata -das questões referentes à infor-.

mação e aos métodos e processes destinados aiprctegcr as transmissoes,
Parágrafo único. Compreende as secçôes :
84 ~ Busca e coleta de informacóes :
S5 - Sigilo, disfarce e proteção das transmissões.
Art. 28. Compete à S4;
1. Pl:omover· a busca de informações de interêsse militar;
2. Coletar as míoi mações obtidas:
:3. Organizar fichários para o registro de oados acêrca de:
rêdes telefônicas, telegráficas, radiotelegráficas e radiodifusoras;
estabelecimentos de interêsse para as transmissões;
socicdaucs de radioamadores, columbófilas E: cinófilas ;
fontes de corrente elétrrca, etc.";
4. Prescrever normas para a escuta e localização de estações
radiotelegráficas.
Art. 29. Compete à 55:
1. Preparar
digas e cifras para o Exército,
2. Proceder vá crrptoanálise de cóc igos e cifras e ao estudo dos
métodos e processos destinados a garantrr o sigilo, a proteção eo disfarce das transmissões;
3. Fixar o material e, os tipos de equipamento utilizados em criptografia;
4. Prescrever normas para a censura e .contrôle de tráfego das
transmissões telefônicas, telegráficas e radiotelegráficas;
5. Preparar planos para proteção e disfarce das transnussôes ,
Art. 30. Anexo a 35 funcionara um laboratório para execução de
trabalhos a cargo da mesma, chefiado pelo adjunto Q.T.A., engenheiro
quimico .
3~ Divisão

co

Art. 31. A sa Divisão (D3) centraliza as questões atinentes à mobilização, ao equipamento do território nacional e ao contrôlo de Iuncionamcnto do Serviço.
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Parágrafo único .. Compreende as secções:
86
87

Mobilização e equipamento do território;
Contrôle de funcionamento do Serviço.

Compete a 86 :
1. Estudar e propor medidas relacionadas com o equipamento do
território nactonal em :
mate) . d telegráfico e telefônico;
material radiotelegráfico e radiogcníométrico ;
aparelhos de sinalização;
máq uinas, motores e grupos eletrogêneos especiàlizados ;
instrumentos e aparelhos de medida:
material fotográfico, cinematográfico e criptografico ;
-'- material columbófilo e cinófilo, inclusive pombais e canis;
estabelecimentos e instalações de interêsse para as transmissões;
- sociedades de radioamadores, columbófilas e cmófilas ;
Art. 32.

2. Estudar as questões atinentes à mobilização relacionada com as
atividades do Serviço:
3. Preparar a mobilização dos órgãos diretamente subordinados à
Diretoria;
4. Organizar relações, para serem remetidas ao Departamento Geral
de Adrmnístraçào, com dados globais atinentes à mobilização e ao equipamento do terrrtórfo nacional em material especíahzado e animais
(pombos e cães) ;
5" Organizar questionários para a coleta de dados necessários à
mobrlizaçào e ao equipamento do território:
6. Manter atualizada a documentação relativa à localização, instalação e capacidade dos depósitos de material especializado, bem como,
'de pombais e canis, quer mili táres, quer C1V1S;
7. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos relacionados com O
equipamento do território nacional.
Art. 33.

Compete à 87 :

1. Centralizar as questões atinentes à atividade técnica dos órgãos
serviço, a saber:
3.)
projetar a instalação de rêdes telefônicas, radiotelefônicas,
telegráficas e .adíotelegráficas :
b ) estudar as questões atinentes ao emprêgo técnico do material
de transmissóes ;
c) zelar pelo exato cumprimento das normas prescritas nos congressos internacionais de radiocomunicaçôes ;
d) organizar estatísticas dos radiogramas transmitidos e recebidos;
e) controlar o funcionamento e rendimento do 'pessoal e maquínárta das oficinas pertencentes ao Serviço;
f)
cooperar na fiscalização do funcionamento dos órgãos do Serviço;
g) propor a distribuição de freqüências e prefixos para as estações
radiotelegr-áficas ;
2. Verificar. se o material em uso _preenche os requisitos exigidos.
propondo. em caso contrário, as modificações aconselháveis:
;~.
Propor medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento do
radioamadorismo e sôbre a utilização de seus recursos durante a guerra';
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4. Centralizar as questões atinentes a instalações dê telefones nas
unidades, repartíçôes e estabelecimentos militares, mantendo o necessário entendimento com a companhia concessionária do serviço telefônico:
5. Acompanhar o progresso das transmissões, opinando sôbre as
vantagens e inconvenientes da adoção de novos processos e dispositivos;
6, Elaborar programas de inspeção e realiza-los, por delegação do
Diretor, em intima ligação com as demais divisões;
7. Relatar as mspeçôes realizadas, referindo-se especialmente aos
cuidados .dispensados ao 'material especializado, seu estado de conservação
e comportamento;
8. Colaborai' nos estudos de organização e na elaboracâo de instruções, boletins, manuais e especificações técnicas de interêsse para o
Serviço.
Art. 34
Anexo à S7 funcionará um laboratórto destinado ao exame
da aparelhagem técnica, chefiado pelo adjunto Q,T .A" engenheiro de
transmissões.
~ft Divisão
Art. 35. A 4:1 Divisão (D4) centraliza os assuntos atinentes ao material especializado e à columbcfilla e cinofilia militares.
Parágrafo único. Compreende as secções:
88- Material (contrôle e manutenção)
89 - Columbortlfa e cinofilia militares.
Art. 36. Compete à S8 :
1. Promover a aquisição, a fabricação, u recebimento, a armazenagem e distrfbuiçâo do material especializado:
2. Calcular as necessidades anuais do Exército em materral especializado, tomando por base as dotações regulamentares :
3. Assegurar aos parques e depósitos um nível de estoque que
corresponda às necessidades de suprimento normal;
4
Organizar gráficos e mapas globais de dotações, existéncies,
faltas e excessos de material especializado correspondentes a cada grande
unidade e Região Militar j
5. Organizar mapas ou fichários do material distribuído e armazenado, a fim de avaliar as' disponibilidades, fixar o nível dos estoques
e garantir os suprimentos, normais;
G. Promover; em ligação com a 3a Divisão, a armazenagem do material para atender as necessidades da mobilização e do equipamento do
território nacional;
.
7. Organizar a estatística de consumo de material nas 'diversas
zonas militares, em função das condições de empr-êgo, a fim de colhêr
dados práticos que permitam avaliar as necessidades do-Exército em material sobressalente;
8., Assegurar aos parques e depósitos um nível de estoque de peças
sobressalentes que cor-responda às necessidades de consumo;
9. Organizar as tabelas de dotações de material especializado para
os órgãos e unidades do Serviço:
10. Organizar, para ser-em remetidas ao Departamento Geral de
Administração, relações com dados globais de material a cargo da
Diretoria j
11. Examinar os processos de carga e descarga de material especializado, para certificar-se da rigorosa observância das disposlçôes que
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regulam o assunto e promover, em caso de irregularidade, as providências
que se tornem necessárias:
12. Estudar e promover a manutenção, recuperação 'e transformação do material especializado, quer- distribuído, quer armazenado;
13. Controlar a manutenção do mater ial especializado existente no
Parque Central;
14. Providenciar sôbrc a restauraeão. reparação ou transformação
do material especializado em oficinas civis, quando não o possa ser feito
nos órgãos de manutençâovdo Serviço. controlando a execução dos
trabalhos;
15. Inteirar-se da manut-mção que se processa nos Serviços de
Transmissões Regionais e nas Grandes Unidades:
16. Controlai' o tempo de pei manência, nos parques e oficinas. do
material que ai tenha sido recolhido para repar-ação, restauração ou
tt-ansformaçâc ;
17. Examinar o estado de conservação do material especializado
e verificar se estão sendo corretamente aplicados os métodos de manutençâo .regulamentares.
Art. 37.

Compete à 89 :

. 1. Estabelecer normas e organizar instruções para criação, seleção,
treinamento e emprego de pombos-correios (;' cães de guerra ;
. 2. Estudar e propor a alimentação adequada e, os cuidados higiênicos com os referidos animais:
3. Difundir pr eceitos práticos sôbre a profilaxia e tratamento das
doenças mais comuns:
4:. Estudar e propor, levando em conta exigências de ordem técnica,
os tipos de pombais e canis e de todo o material columbófilo e cinófno
a serem adoiados no Exército:
5. Ter a seu cargo a direção do pombal e canil experimentais e
de remonta pertencentes à Diretor-ia ;
6. Providenciar sôbre Jornecrmento de animais reprodutores aos
órgãos do Se: viço e unidades que deles necessitarem;

7. Solicitar. em épocavoportuna, a distribuição de quantitativos
para alimentação. relacionando as unidades que possuam pombal ou
canil e consignando a quantidade de animais realmente existente:
8. Opinar sôbre os programes de treinamento organizados pelos
órgãos e un.dades e submetidos à aprovação da Diretoria;
9. Dar parecer sôbre sugcstôes submetidas à Diretoria, como contribuição ao aperfeiçoamento das técnicas columb6fila e cinófila ;
10.

Manter em dia fichários gerais columbófilo e cinófilo;

11. Organizar, anualmente. a estatística e recenseamento de pombais
e canis do Exército, com discr iminaçâo de sua capacidade, localização e
efetivo em animais;
12, Propor medidas para o incentivo e progresso da columbofllia
e cinofil.ia. quer militares, quer civis;
13. Revisar. aperfeiçoando e atualizando, as instrucôes e infor-.
mações sôbre os métodos de criação, reprodução, seleção, etc .• de pomboscorreios e cães de guerra.
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CAPiTULO IV
Atribu'ções funcionais

Art . S8. Além das atribuições inerentes ao car go, a seguir discriminadas, competem ao pessoal em ser-viço na Diretoria. dentro da' respect.va esfera .dc 8C20. as atr-ibuicôcs gerais consignadas em outros regulamentos, especialmente no R 1.S.G., R A.E. e R.D.E.
Art. 39.

Compete ao Diretor de Transmissôes :

1. Orientar, coordenar e fiscalizar 2"S atividades do Serviço:
2. Exercer açâo de comando sôbre op2ss631 da Diretoria e dos
órgãos que lhe s50 diretamente subcrdinados :
;). Pr-ooor ti movimentação do pessoal constante dos quadres de
efetivos atribuídos 80S órgãos do Serviço:
4. Movimentar o pessoal do Quadro de Radiotelcgrafistas do
Exérclto :
5. Exercer' fiscalização administrativa sôbre os órgãos diret-amente
subordinados à Du-etot-ia. para certificar-se da regularidade de aplicação dos créditos e verbas aos mesmos atribuídos;
6
Ordenar a aquisição e regular o recebimento, armazenagem.
distribuição e manutenção do mater-ial especializado ;
7. Decidir sôbre as questões técnico-administrativos que c-mpctcm
à Diretoria e submeter à consideracâo do Departamento Geral de Administração as que escapem -à sua alçada;
8. 221ar pela conservação e emprêgo do material especializado :
9. Inspecionar 0S órgãos do Serviço. bem como o material especializado, quer se encontre distribuído. quer armazenado :
10. Apresentar ao Departamento Geral de Administração relatório das inspecóes que reanzar :
11. Orientar e Iiscalizar a instrução técnica dos órgãos do Serviço:
12. Propor quadres de efetivos e dotações de material para os
órgãos do Ser-viço. quer para O tempo de paz. quer para o de guer-ra ;

13. Zelar pela t-igorcsa observância das normas, instruções e especificaçôes técnicas atinentes ao mater-ial especinlizado :
14. Providenciar sôbre o preparo da mobilização no tocante aos
encargos que competem à Du-etcrla : '
15. Propor medidas destinadas ao equipamento do território nacional em material de comunicações. tendo em vista o prcvimentc das
necessidades da mobtl izaçâc e o emprêgo das fôrças terrestres;

16. Remeter ao Departamento Geral de Administração:
a) a proposta das verbas orçamentárias correspondentes aos cncargos da Diretor ia ;
b ) dados globais referentes ao pessoal e material especializados;
e) os documentostrelativos ac s encargos de mobilizuçác :
d) a relaçâc do material especializado de que trata o item 16 do
art. 12;
e) dados para organização do Almanaque do Exército e do Anuário dos Subtencntes e Sargentos;
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f)
até o último dia útil de fevereiro, o relatório das atividades do
Servico no ano anter ior .
17. Remeter aos comandos e repartições -competentes ós mapas,
relações e demais documentos exigidos em regulamentos e outras disposições em vigor:
18. Distribuir aos órgãos do Serviço administrativamente subor-.
dinados à Diretot-ia os quantitativos orçamentár-ios de que necessitarem;
19. Orientar, fiscalizar e incentivar o desenvolvimento do radioamadorismo e da columbofilia e cinofi1i.a civis;
20. Baixar normas e instruções complementares que se tornarem
necessát-ias ao eficiente funcionamento do Serviço.

Art.

40. Incumbe ao Chefe do Gabinete:
Auxiliar '-' Diretor na coordenação das atividades da Diretoria:
2. Abrir e encaminhar a correspondência sigilosa;
3. Superintender o funcionamento dos órgãos auxiliares;
4. Assinar, pelo Diretor, o expediente de rotina, ben1' como aquêle
a cujo respeito "já haja doutrina firmada e 'independa de sua decisão;
5. Manter sob sua responsabilidade o arquivo dos documentos sigilosos controlados pelo E. M. E. ;
6. Confer-ir (; autenticar as cópias dos boletins internos;
7. Exercer ação disciplinar sôbre o pessoal pertencente ao Gabinete e aos órgãos que lhe são subordinados.
-3. Subscrever certidôes e papéis análogos que devam ser assinados
ou enc-aminhados pelo Diretor;
9. Dar posse aos funcionários civis classificados na Diretoria;
10. Rubricar os livros de escrituração, salvo os que o devam ser
pelo fiscal administrativo;
·11. Exercer .Iunçôes de agente diretor, por delegaçâo dêste.
1.

Art.

41.

Incumbe ao Major adjunto:

1. Preparar o expediente do Gabinete;
2. Elaborar os .boletíns internos;
·3. Manter sob sua responsabilidade o arquivo dos documentos sigilosos. excetuados os controlados pelo E.M .E., e controlar a relação
dos que forem distribui dos aos órgãos internos ou expedidos ou enca-.
minhados aos órgãos externos:
4. Levar ao Chefe do Gabinete:
a correspondência sigilosa recebida;
a que deva ser por êle despachada ou encaminhada ao Diretor :
5. Conferir e autenticar as cópias de documentos mandadas
extrair;
6. Redigir o relatório anual da Diretoria:
7. Coadjuvar o Chefe de Gabinete no desempenho de suas funções;
8. Redigir o histórico da Diretoria.
ArL

1.

42.

Incumbe ao Tenente adjunto do Gabinete:

Fiscalizar o recebimento, o registro e a distribuição da correspóudência ;
2. Organizar as escalas de serviço;
3. Manter em dia a relação nominal dos oficiais em serviço na
Diretoria, com as respectivas residências e telefones;
4. Fiscalizar o serviço da Portaria;
5. Responder pela carga do material distribuído ao Gabinete;
6. Manter em dia a coleção de regulamentos que interessam à Diretoria .
7 .• Manter em dia o fichário de apresentação de oflciats ;
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8. Fiscalizar o livro de Ponto dos serventuários CIVIS, levando ao
conhecimento do Chefe do Gabinete as irregularidades que ocorrerem;
9. Manter em dia o índice das ordens, recomendações e demais disposições legais atinentes aos encargos do Gabinete;
. 10. Exercer as funções de bibliotecário;
11. Fiscalizar o serviço de ordens ;
12. Manter em perfeita ordem o arquivo do Gabinete.
Art. 43. Incumbe ao fiscal administrativo, ao tesoureiro e ao almc...
xarif'e os encargos que lhe são atribuídos no Regulamento de Administração do Exército.
Art. 44. Incumbe ao Chefe de Divisão:
1. Preparar os elementos necessários à decisão do Diretor;
2. Traduzir as decisões em ordem" instruções, recomendações, .eSpecificaçôes e normas de servi.ço ;
~
:3. Verificar se as ordens do Diretor estão sendo 'executadas corretamente;
4. Orientar, coordenar efiscalízar os trabalhos atrfbuidos à Divisão;
5. Levar ao Diretor, para despacho, o expediente da Divisão;
6. Manter sob sua responsabilidade o arquivo dos documentos sigilosos;
7. Manter a ordem e disciplina no âmbito da Divisão;
8. Manter o reglsto da correspondência recebida e expedida;
9. Manter: em dia o índice das ordens, recomendações € demais
.disposíçôes atinentes aosencargcs da Divisão;
10. Rubricar os livros de escrituração pertencentes à Divisão;
11. Apresentar, até 25 de janeiro, o relatório das atividades da Divisão no ano anterior;
12. FOl'neCC1' às Secções a numeração dos documentos expedidos;
13. Responder pela carga do material distribuído à Divisão.
Art. 45. Incumbe ao. Chefe de Secção:
1. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos a cargo da Secção;
2. Manter a ordem e disciplina no âmbito da Secção;
3. Distribuir pelos adjuntos os trabalhos que competem à Secção;
4. Submeter à assinatura do Chefe de Divisão o expediente da
Secção;
5. Coadjuvar o Chefe de Divisão no desempenho de suas funções.
Art. 46. Incumbe ao adjunto de secção:
1. Preparar o expediente relativo aos encargos da Secção;
2. Coadjuvar o chefe de secção no desempenho de suas funções.
ArL 47. Incumbe ao bibliotecário :
1. Manter em dia:
a) o catálogo geral das obras, adotada a classificação decimal por
autores e por assuntos;
'b) o registo de retiradas e entregas de livros;
2. Participar ao Chefe de Gabinete as alterações havidas e os extravios e estragos verificados, para- as providências que se tornem necessárias, respondendo. pelas faltas cujos responsáveis diretos não sejam
ccnhecidos .
3. Promover o intercâmbio de publicações.
Coleção das Leis -

VaI. II

9
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Art. 48. Incumbe ao por-teiro :
1. Prestar as pessoas que tenham assunto a tratar na Diretoria as
informações que. solicitarem e .comunicar sua presença às autoridades
com que desejem. entender-se;
2. Fiscalizar o serviço de limpeza das dependências internas;
3. Abrir e fechar, essas dependências no inicio e fim do expediente
ou quando lhe fôr determinado;
4. Apresentar aos serventuários civis, para o necessário registo, no
"início e no fim do expediente, o livro de ponto da Diretoria e entregá-lo.
em seguida, à autoridade competente;
5. Manter em ordem a relação do material confiado à sua guarda,
respondendo pelos extravios que se derem;
6. Exercer vigilância sôbre a entrada e saída de pessoal e de
material'
7. Possuir as- relações nominais dos oficiais, praças e serventuários
da Diretoria, com -as respectivas residências e telefones,

Art. 49. Incumbe aos serventuários civis:
1. Executar com presteza e exatidão os trabalhos que lhes forem
atribuídos;
2. Responder pelo material que lhes fôr distribuído;
3. Não afastar-se de seu.pôsto de trabalho sem a devida permissão.
Canrobert P. àa Costa.
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ANEXO IV
DIRETORIA 'DE TRANSMISSõES
QUADRO Im EFE'I'IVO DE OJ!'ICIA!S

DISCRDUNA9AO

.

----I~-Db~eçto

11 -

I

Gabinete
Adjuntos

'1

.

IV n

p

~

P

.

Divisões
Chefia da Dl.
Chefia da D2 .....
Chefia da D3.
.
Chefia c13. D4.
Seccóce :
Chefia (hl S1ACljun'o3.
Cll8fia da 82.
Adjuntos .
Chefi;c ela .83.
Adjuntos.
Chefia da 84,
Adjuntos.
Chefia da 85.
Adjuntos.

(2)
(2 )
( 4)

i

li

II

···1

I

........

,

o

. .. . . "
. .1
..
•

•

•

•

..
..
.. ..

•

•

•

•

...
..

H

I

:1

I

I

I
I

..

I

(2 )

(5)

(2)

P

~

P

Chefia da
Adjuntos .

...
87.

Chefia da S8.
Adjuntos.
Chefia da 89.
Adjuntos.

i

'1

u

.;;;;1

'111

(2) 1

I

.1

.....

I

'1

(3) 1

(8) 2

.[

i

(3) 1

(6) 1

···1

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

--------------_._-

(6 ) 1

(6) 1

I
"

(3) 1

(S) 2

(5) 1
H

..

(3) 1

I

Chefia da 86.
Aôjuntos .

(7) 1

I
I

I

I

M

(3) 1

1"[

I

.'

I

11

(2) 1

.

..

I

(2) , · · · · · .. 1
.
(2)
. . .. .. . .
(7) 1

Scceâo Admíntstratívu .
't'esourarta .
Almoxa rilado .

UI -

I

I

I

Cncue..

..

I

(2) 1

(3) 1

(2) 1

I

." ..

(10) 3

OBSERVAÇ6ES
(1)
Engenheit'o ou especializado em transmissões.
(2) Especializado em n-ansmtssões .
(3)
Do Q.A.O.
(1)· Especializado em transmissões e com o curso de E.M.
(5 ) Especializado em transmissões, do »rerorencta com o curao
.cG)

(7 )
(3 )

(O)
(10)

de E. 1'1.

En)..;enhciro de transmissões.
Do-Q.I.E.
1 engenheiro químico e 1 especializado em trrmsmis sõe s ,

1 engenheiro de transmissões c 1 especializado em tranemtsaões .
1 veterinário e 2 do (;l.A.O.
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ANEXO V
DIRETORIA DE TRANSMISSõES
COi·i'l'ING EX'.!.'!';

.,

"'"
c

I

~

0

DISCRIMINAÇÃO

M

~
o

~

o

..,j

E
U

'"

.

Comandante (").
secção de Sc rvíoos Gerais (Quadro n. 1) ..
Sccqâc de Praças Empregarta.s (Quadro
ll.

2).....

. ....

Especialistas (Quadro n. 3).
Tropa (Quadro n. 4).

SCCçCtO de

SOllA.

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

O

" ""'"
'"o

Ic

M

o
w

o

E

I fio I ~
I
II
I

I
I
I

~

2

U

•
w
'"

'"

"'"
w

:,

'o"

~

o

o

.c

o

o

U

~

I

I

OBSERVAÇõES

O efetivo será lixado de acordo com as possibilidades orçamentárias.
(1')

Adjunto da Diretoria.

ti

~"

w
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SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

(Quadro n. 1)

Praças

DISCRIMINAÇÃO

~w

M

~

Comandante

:

....... '~I

.

jcncarregaôo do
e

de

Admíntstra-

d

w

o

~

M

o

o

" I

I

.

Encarregado do serviço de
correio
'
,', .
Auxiliar do serviço de cor-

reio

.

.

de

Manutenção
.

F'ut-r-iel õactnôxraro

.

Auxiliar do nn-rret ,
.
Motorista de automóvel

.
.

II
I
I

MCCà lliCO de automóvel. •••.
'.
[ Auxiliar de mecânico
Carpinteiro
.
Auxiliar de carpinteiro
.

. Correeiro sapateiro
Auxiliar de coi-reetro
Armeiro..... ..

i Auxiliar

.

.
.

. '"

de armeiro.,:", ~ ' .

Turma

Enfermeiro

.

de
Saúde

Auxiliar de enfermeiro

'.

Auxiliar de dentista

.

Secção de serviços Gerais

~

SOMA ...

I
1

I

OI3SERVAÇÃO

o

efetivo será fixado de acôrdo com as possibilidades .orqamentárías .

"
'õ
"O

U

N

Atmoxai-íte dactilógrafo

Turma

~

o
.c

.

Contador dactilógrafo

ção

o

expediente

arquiVO

Auxiliar do expediente;
Turma

o

w

M.

w

,

o

" """
a. "

W
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SECÇÃO DE PRAÇAS EMPREGADAS
(Quadro n , 2)

•.

-

=

~---

PRAÇAS
m

m

0

" I -3~
uo "

~

Dactilógrafos

o

E

'"

s

"" "" ~v
'"
~
"" "
w w
"'o'"
:'< ~
M

o

o

I

T' Secção ........... '.' ..
4" Divisão. . . . . . . . . . .

.. . . .
Sa' Secçfm ..... ..........

Arquivo. .. .....•...•....
Agenles do Transmissão ...

serviço
g ráüco

I
Secção de
Rádio
Into rmaoâo

Ü

Ü

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
II

I II
I III II
I
II
I
I
II I III

8ubsece,lO de Contróte ...•.
SubsecçfLO de Escuta: ...•.
Subseccão d.e Medida de
Freqüência. . . . . . . . . ..
Subsecçiio do Radtogonlo-

.

meu-ta ...

I

I
II

....... ... ....
'r'axa ....... .... . . . . . . . . ..

Sec retar-Ia. . .

Radiolele-

I
I

tl a geccão . .... ..........
Ffscalizução Administrativa.
Tesouraria.
...... . ....
Almoxarifado ..... .........

Central Rádio

~

I
II I II
I
II
I
I

5:l secção ..•....•...••••
tia Secçiio .............. :

missões

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

II

Sar-vlno Cinetotogf-áüco ('-')

~

o

.0

"

-c

'" I " "'
I

I

Gabinete. • • • • • • • • • • • • • • i • •
Divisflo.
.. ...........
1: 1 geccão .•.............
2" geccão .... ...........
2:1. Divisão. .................
3:1.Se c çiio ..... .........
P aeccão ........•...• ,.
3 ft Dívlsão ................

P

",8

--

00

N

Diretoria de 'I'r-ans-

""

.~

DISCRIMINAÇÃO

Õ

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

j

,====-~~====..kI_I_I_4..='-=I=

Secção de Praças Empregadas -

SOMA. ~ ..

OBSERVAÇõES

o

efetivo será fixado de acordo com as possibilidades orcamcntãríae,

(*) . Efetivo a computar quando ultimada i

r crruiamentacão do serviço.
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SECÇÃO DE ESPECIALISTAS
(Quadro n . 3)

-

-------

---

---

.Pr-acas

.S

o

3
§

I " II oo I
"so w" I or"" " o
';5
;:,
w
I
" I '" \ O"
--I
Teletipis!:t ..•..
..... ... I I I dI I
'I'clegrnfista . .... ..........
I
I
I

ª

DISCRIMINAÇÃO

~

'.0
cl

M

o

.~

cl

d

W

~

õw

o

I

'"

Dir-etor-ia de Transmissões

Central
Rádio

. ..
I'I'1olO1'i8la .. ..... ...........
- I
Mecânico 00 rádio ........ -1
.. , .•.......•.•...

I

Motocíclis!a ....••••. . " •••

I

Mccãníco

ajustado!' ....•..•

Dasenhlsta , . . .. . . . . . . .
Cotumuôrno ........•..•.. '.

.Motor!sf~

o.

Serviço
Secção de

Rádio Infor-.

ma cão

Motociclista.

........•..

~

I

J

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

II

...

I

I
I

I

II

I

Mecãníco de rádio .....•.•.
Desenhista. ...............
Motorista ... ...............

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

Radingoniomotrista •....••.•
Radíotolegf-aüsta ......••...

Radiote",

-teeraüco _

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

Serviço Cmetotogr-âfico (~)

Secção de ]]sllecialistas

~

SOMA .....•.. : •••..•

I

===================~~..:...J......J.... t-eOBSERVAÇõES

o

efetivo será fixado de acõrdo com as possibilidades orçamentárias.

Os radíceomometrtstas, mecânicos de rádio, mecânicos ajustadores, tetetíurstae
o radiotelegrafistas serão fornecidos pelo Q.H.E.

(-~)

Efetivo a computar quando ultimada a regulamentação do ,serviço.
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TROPA
(Quadro

n.

4)

DrSCRIII'IlNAÇ!ÃO
o

,0
Q

o

Ü

M

Guar-da ......•.......

íl
.

Guar-da da Central Rádio.
do Ex.

Guarda da S.R.r
'I'r-opa -

Estaçü.-, Transmissora (111. 0
Capim)
.
[<~staGão
Receptora (JacarE"xt.~;l1á) ......• ,." '"

.
SOMA

.

OBSERVAÇÃü

o

efetivo será fixado de acõróo com as pousibjlidade s or camcntárías .

DEORIETO N. o 22.577 - DE 19 DE
FEVERiEJIRO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para
conetrucão de 3,8 quilômetros do
trecho -Canudos-Uauá, da Rodovia
Central de Sergipe;

O Presidente de Reuúolica. usando
da atríbuiçâc que lhe' contere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros (Cr$ ....
3..966.000,00), sendo dois milhões,
conto e oitenta e oito mil cruzeiros
(Cr$ 2.188.000,00) correspondentes a
despesas" de pessoal e um milhão, setecentos e setenta e oito mil cruzeiros
(Cr$ 1.778.000,00) a desppsas de material, os' quais com êste baixam, devidamente .·l·ubricados, pare a constru,
ção dos trinta e oito (38) quilômetros

ímclais do trecho Canudos-Uauá, da
Rodovia Central de Sergipe.
Rio de Jerieirc, 19 de Fevereiro de
1947, 1<26.° da Independência e 59. 0
oa República.
EURICO

G.

DUTRA"

Clovis Pestana.

DEORETO N,o 2,2,578 - DE 19 DE
FEVEBJEIRO DE 1-947
Aprova projeto e orçamentos para
execução de obras complementares
à construção da rotunda de Lins,
na variante tâircuite-Gueicara, na
Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil.

OPresidenV8 da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I,

da Constituição,

decreta:
Arbígo único.

Ficam aprovados

o

projeto € os orçamentos na importância total de' cento e cinqüenta e
cinc-o mil, quatrocentos e setenta e-
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.seís cruzeiros C setenta centavos (Cr$
1'55,478,70), GS quais com êste baéxam,
devidamente rubricados, relativos à
execucão de obras complementares à
construção da rotunda de Lins, na
va.nante Mirante-Gueáçara, na Esta'ada de Ferro Noroeste do Brasil,
.compreendendo serviços de acabamento da rotunda (Cr$ 101.722,20) e
construção de um reservatório circular
'para 200.000 litros de água <Cr$ , ..
'5-3.754.50) ,
Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de
1[147,1.26. o da Independência. e 59, o
da Re'I)Úiblica,
EURICO

G,

DUTRA,

Clovis Pestana.
DEGRETO N. o :;::2.579 FlEVElRiEI:Rü DiE

DE 19 DE
1947

Aprova projeto e orçamento para
conctructio de trecho . da Rodovia
Centrai ile Alagoas.

EXECUTIVO

tieo 87

d~creta:

número I,

Arti,go único. Ficam aprovados o
projeto' e o orçamento na ímportãn-,
da de um milhão, cento c seis mil,
cento ~ cinqüenta cruzeiros (Cr$ .-,.
1.106,150,00) sendo quinhentos e' vinte e nove mil, cento e setenta cruzeiros (.cr$ 529.170.00) correspondentes a despesas de pessoa-l e quinhentos e setenta e seis mil. novecentos
e oitenta cruzeiros (Or$ 576,980,00) a
despesas de material, os quais com
êste baixam, devidamente ruortcados,
para a construção dos 13,14005 km finais do trecho Ourícurl-Araripína, da
Rodovia Central de Pernambuco, em
prosseguimento ao subtrecho de 20
quilômetros, cujo projeto e orçamento
f-or-am aotovados pelo Decreto núme1'0 22.006, de 28 de Outubro de 1946.
Rio de .Janeíro, 19 de Peverec-o de
1047,'126. 0 da Independência e 59,0
d-a República.

O Presidente da República usando
da a.tribui,ç:l,oque lhe confere- o artigo 87, número I, da Constbtuíçâo,
decreta:
Artig-o

único,

Ficam aprovados

SOl.000,00) sendo quinhantcs e setenta e sete mil cruzeiros ('C1'S 577.000,00)
correspondentes a despesas de pessoal
e duzentos e vinte c qua . tro mil cruzeiros CCr,) 224,000,00) a despesas de
material, os quais cem êste baixam,
devidamente rubricados, pua a cons-.
tc'ucão do trecho Esnirito Santo-Joazeiro. da Rodovia Central de Alagoas,
em prosseguimento ao trecho Mata.
Grance-Espírtto Santo, cujos projeto
c orçamento roram aprovados pelo
Decreto n. o 20,13'5, de 14 de Março
de 1948.
Rio de .Ianeiro, 19 de Fevereiro ele
1947, 12·6,'" da. Independência c 59. 0
da República.
G,

EURICO

G.

DUTRA,

Clovis Pestana.

o

projeto e o orçamento na ímportâncía
. de oitocentos e um mil cruzeiros (01'$

EUIUCO

da Constitui-ção,

DUTRA,

Clovis Pestana.
DECRETO N.o 22.580

-r-' DE
19 DE
FEVElRSIRO DE 1947
Aprova' projeto e orcamento para
conciusão dI.. trecho" OUTicltri-A_raripuui, da Roticnui Central de' Pernambuco.

O Presidente da República, usando
..d a atribuição que lhe conf-ere o ar-

DECRETO N, o 22.581 _ DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1947
Extingue cargos cxceâentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artl87, item I, da Constituiçfto, c ~(,OS têrmos do art. 1,°, alínea n,. do Decretolei n. o 3.195, de 14 de abrtl de 194,).,
decreta:
Art. 1. o Ficam extintos quatro (4)
cargos da classe L da. carreira de Oficial Administrativo, do ouaero I ----'---.
Parte Permanente - do Ministério da
Vlacâo e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção de Luís Armando
da Cunha, Luis Viriato da Fonseca
Galvâo, Nelson de Paula Freitas Coelho e Raul Fernando Portugal, devendo a dctacâo correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Arb. 2.°' Revogam-se as disposições

em ccntráno..

Rio de Janeiro, 19' de fevereiro de
1947, 126.0 da Independência e 59. 0 da

República,

EURICO G, DUTRA,

Clovis Pestana,
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DECRETO N." 22.582 - DE, 19 DE
FEVEREIRO DE 1947

DEC,R.ETO "N." 22.584 -- DE 19 DE
l'EV,ERE1'RO DE 1947

Extingue carço exceaente

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artá87, item I, da Oonstí tuição, e ncs têrmos doart. 1.°, alínean, do Decretolei n.» 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
, Art. 1, o Fica extinto um (1) cargo
da. classe K da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro I - Parte
Permanente do Ministério da Viacáo
e Obras Públicas, vago em virtude - Q2,
promoção de Benjamim de Morais v«:
loso, 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, 19 de fevereiro de
1947, 126.0 da: Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

O Presidente da República usando
da atribuiçâo que lhe confere o ar-t~go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos oo artigo '1.0, alínea n, do D::;ereto-lei n.v 3.195, de 14 de Abril de
1941, decreta:
Art.

1.0 Ficam extintos

dois

(2)

cargos da classe J da cancira de J:)8senlusta, do Quadro I - Parte Permanente - do Ministério da Viação e
Obras Públíeas, vagos em virtude da
pr?m?çao di; Armando Gonsalves de
OllV·2011·U _ e Gualberto Vi-eira, devendo
d?\~çaocorrespondente ser levada
a crédito da Conta Corrente do mesmo
. Quadro do referido Mimstérío .

a

Art. 2,° Revogam-se as disposlcóes
em contrário.
.
yRio de Janeiro, em. 19 de Fevereiro
de, 1947, 126.° da Independência e 59 o'
da Repúblíca..
.

DUTRA.

EURICO G.

Clovis Pestana.

DUTRA

Clovis Peetaaui.

DECRETO N. ° 22.583 - DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1947
DECRETO N.o 22.585 ~. DE 19 DE
FEVEREI'Rü DE 19-47

Extingue carqos excedentes
O Presidente da R€,pública,usando
da atribuição que lhe confere o artt87, item ;~, da Oonstituíçâov e nos têrmos elo art. 1. 0, alínea n) do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941,

decretá:

.

.

Art. 1.0 Ficam extintos 'quatro (4)
cargos da. classe J da carreira de Oficlal Admímstra.tivo, do Quadro I ~
Parte Pe-rmanente - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da aposentadoria de Mercedcs
Dias Vieira, da promoção de Adella
Lobo de Farias e Jocelyn Leal Ferreira
e da exoneração de Zuleida CésarBur-

Iamaqui, devendo.a dotação ccrrespondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.

.

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
termos .elo artigo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.v 3,195, de 14 de Abril de
1941, .decruta :
Art. 1.0 Ficam extintos dois (2)
cargos da classe I da carreira de Desenhista, do Quadro I - Parte P-ermanente - - do Ministério da Víacão e
Obras Públicas, vagos em virtude da
promoção ele João Evangelista Alves
de Ms-lo e Lúcio Corrêa e Castro devendo a dotação correspondente ser 102vada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.

AI't. 2.° Revogam-se as disposições
contrário.
-

Art.. 2. ° Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
-

em

Rio de Janeiro, 19 de fevereu-o de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

de 1947, 126,° da Iridependêncía e 59.0

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

Rio de Janeiro, eni 19 de Fever-eiro
daR.epública,
EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana.

ATOS

1<10

DO

PODER

DECRETO N." 22.586 ~ DE 19 DE
FEVEREI'RQ DE 1947

Extingue ooroos excedentes
O Presidente da República usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item r" da Constituição, e nos
tãrmos 'do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.D3.195, de 14 de Abrtl de
lMl, decreta:
Art. 1.0. Fica extinto um (1) cargo

da classe H da carreira de Almoxartíe.
do Ouadro J. - Parte Permanente do Ministério da Víncâo e Obras PÚ-

blicas, vago em virtude da promoção
de João Eberhard Klapperich, deven-

do a dota.;:::ão correspondente ser leva-

da aCIédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Mintsté-

rto .
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de Fevereiro
de 19;1;'7, 126.° da Independência, e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTP..A

Clovis Pestana.

EXECUTIVO

DEORETO N.? 22.588 - DE 19 DE
FEVER:ID.':Rü DE 1947
Suprime CQTgOS extintos
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.°, alínea n, do Decreto-lei n,03.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe D da carreira de Contfnno,do Quadro I - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e
Obras públicas, vagos em virtude da
promoção de Djalma do Carmo Filho,
Francisco José do N asclm en to e 03 ~
valdo de .Sousa Lobo, devendo a dotacão corresnondente ser levada a cl'édito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio dé Janeiro, 19 de fevereiro' de
1947, 126,0 da. Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
DECRETO N. o 22.589 -

DECR.ETO N.o 22.587 -

DE 19 DE

FEVEREí':RO DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República usando
da atribuição que' lhe confere o artr-

g-o

37~ item I, da Constituição, e
nos
têrmos do aí-t. 1.°, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
AJ.. t. 1.° Fica extint-o um ,(1) cargo
da- classe G da carreira de Almoxarífe,
do Quadro I - Parte Permanente do Ministério da Via cão e Obras Públicas, vago em virtude da promoção
de Antônio Peixoto do Amaral, devendo a dotação ,correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Minlstério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
·República.

EURICO

G. D,uTRA.

Clovbs Pestana.

DE 19 DE'
FEVEREi-:EO DE 1947
Suprime· carüos extintos

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere oarti~
go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1. o, alínea n; do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe G da carreira de Prá~
tico de engenharia, do Quadro I ~
Parte Suplementar - ' do Ministério
da Viacão e Obras Públicas, vagos em
virtude- ela promoção de Antenor Leite Menezes, Ernesto Manna; José Alves .da Cruz, José Flávio de Almeida
Sampaio e Odhmar de Carvalho Almeida, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do "mesmo Quadro do referido Mímsterlo.
Art. 2, o Revogam-se "as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
Repúblíca..
EUnICO G.

DUTRA.

Cloms Pestana.

no

ATOS

PÓDER

DECRETO N.o 22.590, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947
Altera a lotação dos cargos depropi-mento, em comissão, do Departamento de Águas e Esgotos.

O Presidente da República, usando
da atrbbuiçáo que lhe confere o artigo 12 do Ate das Disposições ConstituCionais Transitórias, decreta:

sisbídos do Departamento de Assistência Social da Secretaria Geral de
Saúde e Assistência da Prefeitura do
Distrito Federal.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 1.26.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

Art. 1.° Plca alterada da seguinte
forma a· lotação dos cargos de previmenta, em comissão, elo Departamento
de Águas e Esgotos da Secretaria Geral de Viacâo e Obras da Prefeitura
do Distrito- Federal:
Diretor, padrão P
Chefe de Serviço, padrão N ..
Chefe de Distrito, padrão N
Chefe de Serviço, padrão 1\1 .••.
C1181e de Serviço, padrão L

1
12
8
3
5

Art. 2.0 Fica c Prefeito do Distrito
Federal autorizado a abrir, se necessário, crédito especial para atender,
no corrente ano, à despesa com apagamento do pessoal a que se refere o
presente - Decreto, bem como a fixar
as' atribuições de cada um dos chefes
de servíco e de distrito.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
emivigor na data de sua publlcaçáo.
Art. 1.° Revogam-se 9.S disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRi\.

Benedicto Costa

Netto.

DECRETO N.o 22. 59J., DI1; 21 DE FEVgREIRO DE 1947
Autoriza o Prefeito do Distrito Federcü
a isentar a Sociedade Amante da
Instrução, elo imasóeto que menciona
na forma prevista.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 12,do .Ato das Disposições Oons-

títucicnais 'I'ransitórias, decreta:

Art 1.0 Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a isentar a Sociedade Amante da Instrução, do impôsto
por extinção de usufruto, incidente sôbré os bens que lhe foram legados
pelo Dr, Joã-o Alves Afonso Júnior,
obnsanco-se a mesma Instituicâo a reservar 10 % de .seus leites para os as-
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EXECUTIVO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO R.o 22.592 ..--: DE 21
DE FEVEREIRO· DE 19·47
Autoriza, a título precário, sem prejuizo, das disposições legais que vie:...
rem a ser promulgadas, o cidadâo
Pascnoat Pisani Perrcme a pesquisar
[azuias de petróleo e gases naturais classe X em terras do
mumicipio de São Pedro, comarca
de Piracicaba, Estado de São Paulo.

O Prc'sidentr:- da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87 número I, da Constituição,
e nos termos dos Decretos-leis nú.meros 1. 935, de 29 de janeiro de
19'iO (Código de Minas), 3.236, de 7
de maio de 194:1, e 5.247. de 12 de
"fevereiro de 1943, decreta:
J

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo
precário, sem prejuízo das disposições
legais que vierem a 8'21' promulgadas,
o cidadão brasileiro Paschoal Pisani
Perrone a pesquisar jazidas depeta-óleo e gases naturais - classe X
em uma área de 10.000 ha t dez
mil hectares), situada lia município
de São Pedro, comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo delimitada
per um retângulo que tem um vértice
à dístáncla de 2.500 111 (dois mil e quinhentos metros) rumo verdadeiro 'W
(oeste) da confluência dos rios Piracicaba e Araquá e cujos lados, a partir dêste vértice. têm os seguintes
comnrnnentos e rumos verdadeiros:
5.:00Ôm (cinco mil metros), E (este)
e 20. OOOm_ (vinte mil metros), N
(norte) .
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por titulo êste decre~ tO 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
TI.o 3.236, de 7 de maio de 1941.
Art. 3.° A presente autorização, obs-ervado o dísoosto -no art. 10 do
Decreto-lei n.v 3.236, de 7 de ma-lo
J

J
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ATOS

no

PODER

de 1941, caducará se o concessionárlo
ínrrinmr o dísnosto no 'art. 13 do re.,
ferido - Di:cr€t,()~lei e será anulada, nos

tênues do art. 15 se o concessioná-

rio infringir o n.v I do art. 3.0 , ou
não Sê submeter às 'exigências de tiscalização previstas no Capítulo VI doDecreto-Ieí n.» 1985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Mmas) .
Art. -LO O título a que alude o artigo 2.° dêste decreto pagará a taxa
de Cl'S 5.000-,00 (cinco mil cruzeiros),

de acôrdo como art. 17 do D-ecreto-

lei n.v 1.985, de 2!;l de janeiro de 194G
(Código de: Minas), modificado pelo
art. 1.0 do Decreto-lei n.v 5.247, de
12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.° R-evogam-se as disposições

em contrário
Rio de .Ianeíro. 21 de revereíro de
1947, 126.° da Independência
da República.
EURICO

G.

'2

59.0

DUTRA.

Benedito Costa Netto.

DECRETO N.o 22.593
DE 21
DE FEVERElRO DE 1947
Autoriza, a titulo precário, sem. Prejuízo 'das ãíSlJosições legais que -oierema ser promulgadas, o cirladão
brasileiro Paschoal Pisani Perrone
a pesquisar toeíaos dJe petróleo e
classe X em
gases naturais tC1'7'aS dos mUnicí})ios
de Botucatu
e Pirarnbcuc. comarca de Boiucatu,
Estado de São Paulo,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo, 87, número I, da Constituição,
e

11'0-3

têrmos dos Decretos-Ieis núme-

1. 98i1, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), 3.236, de 7 de
maio de 1941, e 5.247, de 12 de feveretro de 1943, decreta:

TOS

Art. 1.0 Fica autorizado, a título
precário, sem prejuízo das disposições
legais que vierem a ser promulgadas,
o cidadão brasileiro Paschoal Pisarri
Perrone a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X em uma área de ,10.000ha (dez mil
ncctares) . aituada nC8 municípios d-e
Botucatu 'e Pirambola, comarca de
Botucatu, Esta-do de São Paulo, delimitada por um quadrado de 10.000m
(dez mil metros) de lado, que tem
um vértice à distância de 4. OOOm
(quatro mil metros) rumo verdadeiro
de ·26° NE (vinte e seis graus nordeste), da confluência dos Tios. Tieté

EXECUTIVO

e Alambarí e cujos lados, a partfr
date Vértice, têm os seguintes rumos
verdadelroe:
640 NW (sessenta e
quatro graus noroeste) e 26° SW (vinte
e seis graus sudoeste) . Art. 2.° Esta. autorização de pesquis a, que tem por titulo êste decreto, é válida por 2 (dois) anos, a CDntal' da, data da publicação do mesmo, e conferida nas, condicôes estabelecidas no art. 8.° do Decreto-lei
n.o 3.236, de 7 de maio de 1941.
ATt. 3.0 A presente autorização, obsenado o disposto 110 art. 16 do De..

cl'eto-lein.o 3.236, de 7 de maio de
1941, caducará se o concessionário-infringir C, disposto' no art. 13 do refe..
rido Decreto-lei e será anulada. nos
têrmos do art. 15, se o concessionário
Infrmgir
n,» I do art. 8.°, ou não
se submeter às exigências de fiscaIizaçâo previstas no Capitulo VI do
Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janei1'0 de 1940 (Código de Minas) .
Art. 4.° O título a que alude o ar-

°

tigo 2.0 dêste decrete pagará a taxa
de.Cr:> 5.000,00 (cinco mil cruzeiros),
de acôrdo com o art. 17 do Decretolei n.c 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), modificado pelo
art. 1.° do Decreto-lei n.v 5.247, de
12. de fevereiro de 1943.

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência. e 59;° da
República.
EURICO .G.

DUTRA.

Beneâiio Costa Netto.

DECRETO N.o 22.591, DE 2J. DE
VEREIRODE 191:7
Altera

(f,

lotacãc nurnérica coe

FE~

)"C1;:/.r~

ticôes atetuluíus 1}(!lo,<:: (;JIUIJ'i7·O.". Per··
numenie e Supíementar do ll'linis··

tério da Justiça e Negócios lrüetícres.

O Presidente da República, usando
da atribuição que. Ibe confere o 81'_
tig"o 87, item I, da Constituicão, de-

creta:
Art. 1.0 Passa 2., lotacâo numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar de

Ministério da Justíca e Negócios Interiores a vigorar com as seguintes alteracões:
1:"'--' excluem-se da relacão das reoartições a Tesouraria da Deuartamento
de Administração e suprimem-se de

ATOS

DO'

PODER

sua lotação permanente os seguintes
cargos: tesoureiro, 1; ajudante de tesoureírc, 3; escrtturárêo, 1; dact.ílógrafo,2;
II - incluem-se na lotacâo permanente das reoarticões abaixo os cargos discriminados:"
Escriturário

Divisão do- Pessoal, do D.A.
Divisão do Orçamento, do D A; ..

2

Divisão do Material, elo D.A. ....
1
Divisão do Orçamento, do D.A.
1
Art. 2.° Bste decreto entrará em
vigor na data de' sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se ascdisposícôes
em contrário.
-

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúbhca ,
G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N." 22.595 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947

A uioriza o cidadão brasileiro
Valdemar
Rodrigues a comprar
pedras preciosas.

o Presidente da República usando
da atríbuíçào que lhe confe{e o artigo 87, número I, da Constituição,
e, tendo CJtl vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1933, "decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cí-

dadâo brasilen-o Valdemar Rodrigues,

residente em 'I'eófilo Otoni, no. 'Estad-o
de Minas Gerais, a. comprar pedras
preciosas .nos têrmos do Decreto-lei
~.o .466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma
vte. autõntrca.uo presente Decreto.
Roia de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
República.

EüRICO G.

DUTRA.

Correia e Castro.'
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DECRETO N:o 22.596 DE 21
DE FEVEREIRO DE 1947

Outorga à' Co.mpanhia Brasúeirc de
Mineracão de Grafite, concessdc pa-

o - aproveitamento -proçressioc da
energia ltiilràulica. do rio do Colégio

Ta

e ele seu afluente, ribeirão das -Flores, no LO distrito do nuuucipic de
São Fidélis, Estado do. Rio de Ja-

neiro.
2

Dactilógrafo

EURICO

E::mCUTIVO

O Presidente da _República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Oonstítuiçâo, e nos
termos do art. 15üdo Código de A~uas
(Decreto n.v 24.643, de 10 de julho de
1~34),

decreta:

Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à Companhia, Brasileira de
Mineração de 'Grafite, concessão para
o aproveitamento prograssívo da ener-.
gra hidráulica do rio do Colégio e do
seu afluente rrbcírão das Flores, no 1.0
distrito do munícioio de São Fidélís,
Estado do Rio de "ranerro.
~, 1.0 Em portaria do Mínistro da.
Agricultura, por ocasião da aprovação
do projeto. serão determinadas a altura ele queda a aproveitar bem COLHO
a descarga e a potência concedidas.
§ 2.0 O aproveitamento
destina-se
ao uso exclusivo da Companhia. podendo esta, entretanto, dentro de suas
dispcmbilida.des; fazer suprimento de
energia elétrica em alta tensão à Emprêsa FMç9., e Luz Ibero-Americana,
concessionária dos serviços de energia
elétrica no município de São Fidéhs,
Estado do Rio de Jane-iro, desde que

o Conselho Nacional de Águas e Energia ElétriCa verrüque a sua convemência ou necessidade e assim o autorize.
A'l't. 2.° li titulo de exigências preliminares. previstas :0.0 art. 138 do Código de Águas, que deverão ser cumpridas, Integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito a pres-ente con-

cessão, a concessionár.in obriga-se a:
I - Registrá-Ia na Divisão
de
Aguas, dentro do prazo de trinta (30)
dias, após a publicação.
II - Apresentar dentro do prazo de
'um (1) ano, contado da data do regisbro dêste decreto, na Divisão de
Águas, em três (3) vias:
a) dados sôbre o regime dos cursos
dl~água a
aproveitar. princâpalmente :
"os relativos às descargas de estiagem
e de cheia, bem 'lama à variação do
nível d'água a montante e a jusante
da fonte de en-ergia a ser aproveitada:
b) planta em escala razoável da área

ATOS
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onde

se

DO

fará o aproveitamento

PODER

de

EXECU'rIVO

que forem determinadas pela Divisão

energia, abrangendo a parte atingida
pelo remanso das barragens e perfis

de Aguas.
IV - Assinar o: contrato disciplinar

sante do local do aproveitamento:
c) método do cálculo das barragens,

senta (60) dias, contados da data em
que rôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro do. Agri-

dos cursos d'água a montante e..a ju-

projetos, épuras e iuetiricacões dos ti-

oa-ccncessão dentro do prazo de sea-

pos adotados, dados _geológicos relatd-:

'cultura,
V ~ Apres -mar o. mesmo cont-ato
à Divisão de .é.auas, para os fins de
registro até sessenta (60) dias d-epois
de registrado no Tribunal de Contas.
Parágrafo ún«-o.
Os prazos a que

versais, orçamento;

se refere êste artigo poderão ser prcrrogados por ato do Mínistrr, da Agrí-

vos aos terrenos. em que serão construídas as barragens, cálculo e dimensíonamentc rias comportas, acuías, tomadas d'água e canais e túneis de derivação, seções longitudinais, e transdisposições

que

assegurem a eonservacâo e a Iívre cír-

culação .dos peixes; cl) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo' adotado; planta e

perfil com tôdas as indicações necesescalas segumtesrtpara as plantas, um por duzentos (1/200), para os pe-fls, horl-

s0):iRS c observàncía das

zontaâ. um por duzentos (1/200) e vertlcal um por cem (1./100), cálculo e
desenho do assentamento e fixação dos
blocos de ancoragem, orçamento;
Ú edifício da: usina: cálculo, proje-

to; orçamento; turbinas: justifícaçâc
do tipo adotado, seu rendimento em
cargas diferentes, em múltiplos de 1/-1:
cu 1/8 até plena carga, indíoacãc da
velccidade característica de

embalagem OU disparo, sentido de rotação e
indicação do engullmento com 25, 50
e 100 por cento de carga: características de seu regulador e aparelhos de
medição; desenho da turbina e discrl-

minação CJo tempo de fechamento; canal de fuga; orçamentos respectivos.
f) geradores:
justificação do tipo
adotado; potência, tensão, fator de pctêncía, rendimentos
em diferentes
cargas com COS 0 :::::;0.,8, freqüência:
50 (cinqüenta) ciclos por segundo:
g) excltatriz, tipo, potência, tensão,
rendimento, acoplamento;
h) transformadores: as mesmas exlgênclas feitas aos geradores:
i) esquema das ligações, indicação
cl~ linha de alta tensão, .e de transmissão, para-raios: bobinas de choques, cálculo. mecânico e elétrico da
linha de transmissão com o fator de.
potência Igual a 0,3 para perda de potêncía: tensão ne partida e na chegada: distâncía entre os condutos,
projeto das contes; orçamento:
j) memorial justificativo, incluindo
orçamento global' e detalhado de tôdas as parbes do projeto, bem como
das desapropriações a fazer
III - Obedecer, em todos os projeH
tos, às prescrtçôes de ordem técnica

cultura, ouvida a, Divisã-o de Acuas .
Aa-t. 3.° A minuta do contrato dísclplinar deste concessão, será prer:;t.~
rada pela Divisão de Aguas e .':;\11m1'2tida à aprovação do Ministro da Agúcultura,
.
Art. 4.° A coucessionárin fica obrfgnda fi construir e manter nas p1'Oxinuôades do local do aprcveitame.cto,
"onde e desde quando rôr deternunadc
peih Divisão de "..fi·uaS, 2.S instalacôcs
necessárias a observações hníméta'ícas e mecêçôes de' de-scarga dos cursos
d'água que vaí utílizar , e a realizar
as observações de acôt do com as instruções da. r-resma Divisão.
Art, 5,° A presente concessão vigo-

rará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro de

e3-

pectávo ccntrutc na Divisão de Armas,
Art. 6.0 Findo o prazo de concessão

tôda a propriedade .:12, concessío-rária
que no momento existir em Iuncâc exclusiva e permanente j.a utillaacáo da

energia' referente ao aproveítamerrto
concedido, reverterá ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro, mediante indenização na base do custo histórico,
isto é, do capital efetivamente lnvertido, menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Governo do Estado do

Rio de Janeiro não fizer USo do S'2-U
direito a essa reversão, a concessionária poderá requerer, na forma que
rôr .estípulada no contrato da pre~
sente concessão, 2, sua renovação, salvo se preferúr cepor, POl' sua conca,
o curso das ágt-as 110 seu estado mrlmitívo.
§ 2.° Par,l os efeitos do parágrafo
primeiro dêste a-tígo, fica. a concessionária obrigada a dar conhecimento ao
Govêrno-Fedaral da decisão do Govêrno do ~stado,jr Rio de Janeiro, e a
ente-ar com o requerimento de prcrrogação de concessão, ou o de desistência desta, até seis (6) meses antes do
término do re-:-: -t.ivo prazo
Art. 7,° A concessionária usufruirá,
desde a data do registro de que trata.
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o n.c Ir! do art. 2.° e enquanto vigorar
esta concessão, dos ra veres constant2'S do Código de Águas e das leis es~
peciais, sôbre 2. matéria.
Art. 3.0 f:ste decreto entra em vigor
na data te sua. publícecâo, revogadas
ai disposlcóes em contrário.
Rio de 'Jgndro, 21 de Jevereiro De194'7, 126.0 da Independêacla t 58.0
da Repúb.ica
EURICO G

DUTRA.

Daniel de Car-ooüio .

DECRETO N,' 22,597 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947
,Alltori.::)a o ciâcâãa brasileiro Sivert
Francisco BaTtlwldy a lavrar aUTO

e associoâoe no M1inicípio de Vizeu
do Estado do Porá,

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87
I, ela Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n.c 1.935, de
29 de Janeiro de 1940
(Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadã-o
brasãleiro Sívert Francisco Bartholdy
a lavrar outro e associados no lugar
denominado Mina, dó Macaco, no
Município de Vize-u do Estado do
Pará nas quatro seguintes ár-eas,
perfazendo o total de cento e um
hectares e· cinqüenta ares 001,50 ha) :
primeira área de s-ete hectares e
cinqüenta ares (7,50 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice situado a mil e oitocentos metros (1.800 m.) , quarenta graus nordeste (40° NE) da confluência do
Igarapé Macaco com o igarapé Germano e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos: quinhentos metros (500 m.) •
doze graus nordeste (120 NE);· cento
e cinqüenta metros (150 m.) , setenta e oito graus sudeste (73° SE);
respectivamente: segunda área, de
dezesseis hectares e cinqüenta ares
(1650 ha) , delimitada pOl' um heptágono irregular que tem um vertíoe situado a mil cento e cinqüenta
metros (1.150 m.) , oitenta e. oito
graus sudeste (88° SE) da confluência do igarapé do Macaco com o
igarapé Germano e os lados, a partir
dêsse vértice, os. seguintes comprimentos e rumos:
oitocentos metros
(300 m.) , doze. graus nordeste (12°
NE); cento e cinqüenta metros (150
m.) , setenta e oito graus sudeste
('78° SE); .duzentos e: cinqüenta meJn.o
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tros (250 m.), setenta e um graus
nordeste (71° NE); cento e cinqüenta
metros (150 m.Y, vinte graus sudeste

(20 0 SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m.}, setenta e um graus
sudoeste (71° SW); seiscentos e vinte
metros (620 m.) , doze graus sudoeste (12° SW); cento e cinqüenta
metros (150 m.j , setenta e oito
graus noroeste (78° NW); respectivamente: terceira área de quarenta.
e EOV02 hectares e cinqüenta ares
(?G
ha) delimitada por um J'e~
tângulo que tem um vértice situãdo
a mil novecentos e vinte metros
(1.920' m.) , rumo vinte e dois graus
sudeste (2·2°. 31m da confluência do
Igarapé Macaco com o .igarapé Germano e os lados, divergentes dêsse
vértice os seguintes c-omprimentos e
rumos: novecentos metros (900 m.},
sete' graus sudeste (70 SE); quinhentos e cinqüenta metros (550
m.) , oitenta e três graus nordeste
(83° NE). respectivamente: quarta
área d02 vinte e oito hectares (28 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice situado a setecentos e
quarento metros (740 m.) , quarenta
e um gr-aus sudeste
(41° SE)
da
confluência do igarapé Macaco com
o igarapé Germano e os lados divergentes dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos: mil e quatrocentos metros (1.400 m.) , doze
gr-aus nordeste (12° NE); duzentos
metros (200' m.j , setenta e oito
graus sudeste (73° SE), respectivamente. Esta autcrizacâo é oucorgada mediante as condições constantes . do parágrafo único de art. 28
do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e sua-s alín-ea-s, além das
seguintes e de outr-as constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2." O concessionário da autorizacão de lavra. fica obrigado a recclher aos cofres públicos, na forma
da lei, os tributos que íorem devidos
à Uníâc, ao Estado e ao Município,
em cumprimento do disposto no artigo 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionario 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 Mi~
nas.
Art. 4.° As propriedades visinhas
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.
J50
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Art. 5.0 O eoncessionário da autorização será flscahzado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e o'o,'Oa1'á dos favores discr-imtnados ~o art. 71 do mesmo CÓ~
digo.
Art. 6.° A autorizacâo de lavra

terá por titulo 'êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Di-

visão de Fomento da Produ-ção Mineral do Ministério da Agricultura,

após o pagamento da taxa de dois
mil e quarenta cruzeiros (Cr$ ....
2.040,00) .

Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d0Janeiro, 21 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e
59. 0 da República.
EonICO G,

DUTRA.

Doniel de Carvalho.

DEORETO N.' 22.598 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro limara

Va.s-concelos a lavrar quartzo-e assoçiados no município de Cristalina,
Bettuic de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 37, n.v I, 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 Amaro Vasconcelos a lavrar quartzo e associados em terr euos
situados no lugar denominado Galheiros, no distrito e município de Cristalina, Estado de Goiás, numa área de
trinta .c nove hectares noventa e quátro ares e quarenta e cinco centjares
(39,9445) ha delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a cento e vinte metros (l20m) no rumo
magnético trinta e oito graus e trinta minutos nordeste (38°30' NE) da
confluência dos córregos da Vereda e

EXECUTIVO

das Lages, e os lados divergentes do
vértice considerado, tem: trezentos
metros (300m) e rumo vinte graus e
trinta 'minutos noroeste (20° 30' NW)
magnético, mil e quatrocentos metros
(1.400m) e rumo cinqüenta e um
gTaUS e trinta minutos nordeste (510
30' NE) magnético. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes- do parágrafo único
do art. 23 do Código de Minas e das
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 aut.orização 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 no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a -utorrzação de lavra será declarada C[,duca 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 -110
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 oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de Pevereiro de
1947, 127.° da Independência e 59.") da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o 22.589 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE llJ47
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üce considerado os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatroAutoriza o cidadão brasileiro .José contos metros (400 m) , quarenta eFerreira de Andrade a lavrar bauseis graus e trinta minutos nordeste
xita e associados no muaucipio de
(46° 3D' NE), duzentos e cinqüenta
Poços de Caldas, Estado de Minas
metros (250 m) , quarenta e três graus
Gerais.
e trinta minutos 'sudeste (43° 30'- S1!;):
O Presidente' da República, usando
Terceira área, de vinte e um hectada atribtúçâc que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
res (21 .ha) , delimitada por um renos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985.
tângulc que tem um vérti-ce Iocahzade 29 de janeiro de 1940 (Código de
do a distância de trezentos metros
Minas), decreta:
(300 m) , no rumo magnótioo quarenta
AI'L 1.° Fiéa autoràzado o cidadão
e seis graus sudeste (46° SE), da conbrasileiro José Ferreira de Andrade
fluência dos córregos das Vacas e ao
a lavrar bauxita c associados em terrenos situados na fazenda Campo. Evarlsto e os lados divergentes do
Grande, distrito de Cascata, municívértice considerado os seguintes compio de Poços de Caldas, do Estado de
prnnentos e rumos magnéticos seteMinas Gerais, nas seguintes áreas,
perfazendo oitenta e nove hectares
centos metros (700 m) , sessenta e
(89 11a): Primeira 0. 4 ) área, de CÍnquatro graus sudeste (64° SE) e 'treqüenta e oito hectares (58 .ha) , situazentos metros (300 TIl), vinte e seis
da no lugar denominado Campo das
graus sudeste (26° SE) . Esta autoríAmoras e das li::guas, delimitada por
um polígono que tem Um, vértice 10..,
zação é outorgada mediante as concalizado à distância de quinhentos e
díções constantes do parágrafo ÚnlCQ
cinqüenta metros (550' mj , no rumo
do art. 28 do Código de Minas e aos
magnético cinqüenta e seis graus sudeste (56° SE) da confluência doa
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
córregos do uvs.nsro e das Éguas, e
das seguintes" e de outras constantes
os lados, a partir dêsse vértice, os Se- . do mesmo Código, não expressamente
guintes comprimentos e rumos magmencionadas neste decreto.
nétícos ; setecentos metros (700 m) ,
Art. 2.° O concesslonárlo da autocinqüenta e· cinco graus nord-este (55° rização fica obrigado a recolher aos
NE); oitocentos metros (800 mj , dez
cofres públicos, na forma da ler, os
tributos que forem devidos à Unlão,
graus noroeste 00.° NV{) ; cem metros
ao Estado e ao Município, em cum(l{)0 m) , oitenta e oito graus sud-este
prtmcnto do disposto do art. 68 do
(33° SE); mil e cem metros (1.100 m) ,
Código de Minas.
trinta e seis graus e trinta minutos
Art. 3.° Se o concesslonário da ausudeste (36° 30' SE); setecentos metorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autotros '(700 li), quarenta e sete graus
z-lzação de: lavra será declarada cadusudoeste (47° SVil) e seiscentos meca ou nuía, na forma dos artigos 37
tros (600 m) , setenta e cinco graus
c 38 do· Código d:; Minas.
noroeste (75° NW). Segunda área, de
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
dez hectares 00 11a), situada no Iuestão sujeitas às serviôôas de solo e
sub-solo para os fins de lavra. na
gar denominado Campo das Andoriforma dos artigos 39 e 40 do Código
nhas, e definida por um retângulo que
de Minas.
t-em um vértice localizado à distância
Art. 5.° O concessionário da autode cinqüenta metros (50 m) no rumo
rização será fis-calizado pelo Departamagnético leste (E) do quilômetro
mento Nacional da Producão Mineral
sessenta e um mais seiscentos e ortene gozará dos favores discrumnados.
ta e cinco metros (Km 61 + 685 m)
no art. 71 do mesmo Código.
do ramal de Poços de Calda-s, da
Art. 6.° A autorização de lavra
Companhia Mogiana de Estrada de
terá por título êste decreto, que será
Ferro e os lados, divergentes do vértranscrito no livro próprio da Díví-
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são de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de mil setecentos
e oitenta cruzeiros (Cr$ 1. 730,00) .
Art. 7,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 1~5.o da Independência e 58.0
da Republlca.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 22.600 ~ DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a emarésa de mineração Calcite Indústria e Comércio de Materiais Ltda. a Zav)"{J,1' calcá1'io ao 1nUnicuiio de' sorocaoc. Estado de São

Paulo.
'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.igo

87 n.v T, da Const.tuicâo.e nos

têt mos

do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de ja,
nciro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. Lo Fica autorizada a emprêsa
de mineração Calcitc Indústria B Comércio de Materiais Limitada, :1 lavrar calcário em terrenos do imóvel
denominado Sítio do Cajurú, distrito
de Salto do Pírapora. município de
Borocaba, Estado de São Paulo, numa
área de dez hectares, cinqüenta ales.
l6" trinta e dois centiarcs 00,5032h",),
delimitada por um polígono que tem
um vértice localizado no ounhal leste
(E) da casa de Francisco Pagliattd, e
os lados, a part.ir dêssa vértice 05 Ee~
gu.ntes comprimentos e rumos mag.,
néticos: noventa e oito metros
SêS~
senta e seis centímetros (98,6Sm),
.três graus e trinta ,e cinco minutos
sudoeste (30 35' -SW); cento e oitenta
e seis metros e quarenta centímetros
(186,40m). dezenove graus e otnqüen.,
ta e cinco .mínutoa sudeste (10° 5.5'
SE); cento e cinqüenta e nove metros (159m), setenta e um graus e dez
minutos sudeste (710 l0' SE); duzen-,
taL e quarenta e sete metros (247m),
t;
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quarenta e sete graus e trinta e. cinco
minutos nordeste (4,/0 35' NE); trezentos e setenta e nove metros e se,
tenta centímetros C378,70m), quarenta
e do.s graus e dez minutos norccstc
(42 0 10' NW); cento ,2 oceota.e cinco
metros e sessenta centímetros
.
(!85,60m). quarenta e sete graus e
cinqüenta minutos sudoeste .. '. .. ~ ; .
(47° 50' SVV). Esta autorização e OU~
tcrgada mediante 2.S condições cons.,
tantes do parágrafo único do arcígu
28 do Código de Minas e dos ai-tlgos
32, 33, 348 suas alíneas, além das &2'guíntes e de outras constantes do
mesmo Código. nâo expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2. o A concessionár.a da autorizacâo fica obrigada a l"2co111'21' ,tCS
cofres públicos, na forma da Iei, os

tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em C1J,11prfmento do disposto no artigo 58 do
Código de Minas.
P...rt.. 3.0 Se a concess.onáría da au,
torizacâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
0;,1 nula,na forma dos artigos 3'j e 33
do Código de Minas:
Art. 4. o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de, sole e
sub-solo p3.1'3, os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do' Código de
M~nas,

Art. '5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
c gozará dos favores disci-ímmados no
artigo 71 do 'mesmo Código .
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no 'livro próprio da D'visâo
de Fomento da Produção Mineral do
Minístérto da Agri-cultura, após o pa,
gamento da taxa de seiscentos cruzeircs rcrs 600,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
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Rio de Janeiro, 21 de Ieverelro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

nUTRA .

Domiei de Carvalho

DECRETO N.o. 22.601 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a Sociedade de Minerucâc
. Ernesto Zabeu 3.> Fitncc Ltda. a 'ucvrar jazida de quartzo sacaróide e
associados í1.O município de sao Be1'narclo do Campo, Estado de São
Paulo.

Não .rot publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N." 22,602 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão biusíleírc Fioreíli
PeCcicacco a lavrar feldspato e cssaciados JW mainicipio de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República; usando "da atribuição que lhe confere, o
art. 87, H.o I, da Constituição 0' nos

têrmcs 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 P'íorelli Peccícacco a lavrar
feldspato 0 associados em, terrenos do
imóvel Sítio Botuquara, situado no
distrito de Perús, município de São
Paulo, Estado de São Paulo, numa área
_de seis hectares (6 ha) delimitada por
um .rctângulo que tem um vértice na
confluência dos cônegos Palmeiras 0
Cachoeiras, e os lados divergentes do
vértice considerado, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:'
duzentos metros (200m), trinta graus
nordeste (30° NE); trezentos metros
(300m) , sessenta g r a u s noroeste
(60° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições oonstan-.
tos 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
neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorí...
fica obrigado a recolher aos corres públicos, na forma da lei, os trtbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimenta do disposto no art. 68 do Código de Minas,
Ar-t, 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que 111-2 incumbem, a autorlaação de -Iavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
3'1 e 38 do Código de Minas,

zaeâo

Art. 1.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas 8,S servidões de .solo e
sub-solo para. os fins da lavra, na for;'
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
M:ins.s.

Art. 5.0 O concessionário da autorizaçâo será fiscalizado pelo Departame-nto Jvacional da Produção Mineral

c gozará dOIS fa veres disorirmnados
no art . 71 do mesmo Código.
Art.. 5.° A autorização de lavra. terá.

por titulo êste decreto, que- sorá transcrito no livro próprio da, Divisão _de
Fomento da Produção Mineral do Mlnistéráo da Agricultura, após o .pagamento da taxa de seiscentos cruzei..
ros «i-s 600,00).
Ar1. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .ranetro; 21 de, fevereiro de
1947, 126,° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N. o 22.603 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1947
AutorIza' o cidadão brasileiro Antônio
Inácio a pesquisar calcário e aSSaM
ciados no município de Iâatoeinnoe,
Estado de Minas Gerais,

NáD foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.O 22.604 - DE, 22
DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a Companhia Siderúrgica Nacional, a pesquisar minério
de ferro e de manganês, quartzo e
associados nos mamicipioe de Ouro
Preto ,e Belo Vale, Estado de Mi-

nas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, e nos têrmos dos
artigos 152 e 153 da Constituição, de-

creta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquísal' minério de ferro ele manga-nós,
quartzo e associados, num área de

quatrocentos e noventa e nove hectares e oitenta e seis ares (499,86ha)
situada em terrenos de sua propriedade, na Serra da' Moeda, distrito de

São Julião e Moeda dos municípios
de Ouro Preto e Belo Vale, Estado doe
Minas Gerais e delimitada Dor -um
pentágono que tem um vértice a trezento. e vinte cinco metros (325m),
TU1110 cinqüenta e cinco graus sudoeste
(55° SW) da confluência dos córregos
Monjolo e Almas e cujos lados, a partil' desse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: mil e noventa
metros O.OgOm) cinco graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (5° 45'
SV'i) 1 mil e cem metros (1. 100m) e
cinqüenta e dois graus B trinta. mínu'tos sudoeste (520 30' SW), dois mil e
quatrocentos metros (2. 4,00m) e setenta e seis graus e cinqüenta minutos sudoeste (76° 50' S"W) , mil quatrocentos e setenta e cinco metros ....
(I A75m) c treze gT3.US e trinta minutos noroeste (13° 30' NW), quinhentos
e setenta e sete metros (577m) e SBtenta e seis gTaus e trinta minutos
nordeste (76° ~)O' NE) .
Art. 2.0 A presente autorizacâo não
está, sujeita "ao pagamento da taxa
prevista no art. 17 do Código de Minas, ex-vi do art. 51 do Decreto-lei
n.v 4.655, de 8 de setembro de 1942.
Art.. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.,

Rio de .Janelro, 22 de fevereiro de

1947, 1.26.° da Independência e 59.° da

Repüblica.

EU~ICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.605, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Alkaim Cabral a pesquisa"!' argila e
associados no município âe Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.v 1, c, nos têrmos das artig'cs152 e 153 (parágrafo primeiro)
de Constituíçâo, decreta:

nrt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge. Alkaím Cabral, a pesquisar argila-eassociados no lugúr denominado Morro Agudo, no distrito e
município de Nova Iguaçu, Estado-do
Rio de Janeiro, numa área de vinte .e
sete hectares (27 ha) , delimitada por
um polígono Irregular que tem um cios
vértices a duzentos e sessenta e seis
metros e oitenta céntfmetros (22G,80m),
rumo sessenta e três graus 2 vinte minutos noroeste (63 0 20' NW) magnético do centro da pente da Estra da de
Ferro Central do Brasil SÔbI'C o rio
Botas, e os 'lados, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzcnt-.::s
e sessenta- eum metros (251 rm , cinqüenta e nove graus e dez minutos
noroeste (59° 10' NW); trezentos e
vinte metros (320 rn) , trmta e um
graus sudoeste (31° SW); trezentos e
quarenta e quatro metros (344 m) ,
cinqüenta e 110ve gtaus e dez minutos sudeste (5S0 1:]' SE); trezentos e
quarenta metros (340 m) , cltenta e nove g-raus e cinqüenta minutas sudeste
(89 0 50' SE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m) , quarenta e seis
graus c trinta minutos nordeste 14Bo
30' NE); trezentos e seis metros (306
metros), trinta e nove 'graus e trinta
minutos ncroeute Q9° 30' N~N); duzentos e.sessenta metros (260 m) , quarenta. e seis graus e trinta minutos sudoeste (46° 30' SW); cento e quarenta
metros (140 m) , oitenta e nove graus
e cinqüenta minutos noroeste (89° 50'
NW).
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Art. 2.° Esta autcrâzaçãové outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorfzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos crüzeircs (Cr$ 300,DO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrtcultura..
Art. 4.° Revogam-se as dlsposiçôes
em ccntrárfo .
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1946, 125,° da Independência e 53 da
República.
Emuco

G. DUTRA.

Doauct de Carvalho.
DECRETO N.o 22.í30G -

DE 22 DE

FEVEREIRO DE 1947
Aui"orimo cidadão brasileiro- João de
Sousa Fontes a pesquisarquart(~o}
pedras coradas e cssceâcdcs no município de Aguas Formosas, Estado
de Minas Gerais.
O President-e da República, usando
da atribuícão que lhe confere o artigo 87, n. 0 I, e noa Lêrmos dos artigos 1.52 e 153 da Constituiçã-o, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Sousa Fontes a pesquisai' quartzo.. pedras coradas e asBaciadas numa área de cento e três
hectar-es 003 11a), situada na Fazenda Carangola, distrito de São José do
Pan-Pan, município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, em
terrenos de sua prcprzedade e delimitada por uma linha poligonal que tem
um vértice a quinhentos e quarenta
e três metros (5·43 rrn , rumo set-enta
e cinco graus e dezenove minutos sudeste (75 0 19' SE), magnético da fachada sul (8) da casa de residência
da r efe.nda Fazenda e os lados, a partil' dêsse vérbíce, com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
cento e oitenta e cinco metros e noventa e seis .centímetros (185,96 m) ,
quarenta e cinco graus e cinco minutos sudo-este (45° 5' S"\V); duzentos
e onze metros e setenta e sele centímetros (211,77 mj , quarenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste (42J
30' awi : oitenta e seis m-etros e setenta . e nove centím-etros (86,79 mr,
trinta e seís graus e cinqüenta minutos sudoeste (36° 50' SW); sessenta c
um metros e .trinta e cinco centíme-
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tros (61,35 m) , trinta e quatro graus
cinco minutos sudoeste (34°5' SW) ;
cento e vinte e nove metros e setenta
e um centímetros (129,71 mj , quarenta € um graus c quarenta. c cinco minutos sudoeste (41° 4'5' SW); cento
e cinqüenta e três metros e oitenta
e quatro centímetros 053,34m), quarenta e dois graus e cinqüenta minutos sudoeste (42° 50' SW); oitenta e
seis metros e nove centímetros (80,09
m) , quarenta e oito grausvsudoeste
(480 SW) ; duzentos e dezeíto metros
e oitenta' e cinco centímetros (213,85
m) , quarenta c um. graus e quarenta
e cinco minutos sudoeste (41° 4:5'
SW); duzentos e vinte metros e quarenta e sct~ centímetros (220,47 m) ,
setenta e seis graus e quarenta c dois
minutos sudoeste (760 42' SW)· cinqüenta e seis metros e oito e81~tíme
tros (56,03 m) , oitenta e nove graus
e quatro minutos noroeste (89° 4'
NW); cento e trinta e cinco metros
e vinte e um centímetros 035,21 m) ,
sessenta e quatro graus e dois minutoe noroeste (611° 2' NW) ~ cento c cinqüenta e sete metros e noventa e
cinco centímetros (15'7,95 mj , oitenta
e quatro graus e dez minutos sudoeste
(34 0 10' SW); trezentos c dez metros

e

~u~f~~~;e~Sra~seI~ti~~fl~~~se ~3;~{i,~ ~~:

mitos noroeste (14° 34' NW); oit-enta.
e três metros e oitenta centímetros
(83,80 mj ,vinte e seis graus c trmta
c cito minutos noroeste (26° 38' NW);
cento e noventa metros c trinta centímetros 090,30 m) , treze graus e
trinta e dois minutos noroeste (13°
32' NW), sessenta e seis metros e
clOZ8
centímetros (68,12 m) , tr-eze
graus e um minuto nordeste (13° l'
NE); cento e noventa e dois metros
e cinqüenta e dois centfmetros 092,52:
m) , quarenta e seis graus e trinta e
quatro minutos nordeste (460 3 1 ' NE);
cento e oitenta e quatro metros e
oitenta e nove centímetros (34,39m),
seis graus. e cínqüenta e oito minutos
nordeste (6° 58' NE); cento e quarenta. e sete metros c oitenta e- três
centímetros 047,83 .m) , trinta" e três
graus e1 quarenta minutos nordeste
(33° 40 NE), à margem direita do
córrego Encerado a té -o vértice inicial.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil etrinta cruzeiros (Cr$ 1.030,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura:
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Art. 3.° Revogam-se as dispcsíçêes
emrcontrário .
Rio de Janeoro, 22 de fevereiro de
1946, 125.0 da Independência c 58.° da
República.
EURICO

N.o 22.607 DE 22
REIRO DE 1947

FEVE-

Autoriza a emprêsa de mineração Comp(f:nhia Cimento Brasileiroa pesquisar arçüa e ascccuuios

no

-nunucipic

de Sªo

Leopoldo,

Ect.Ó'o do TUa Grande do Siü.

O Presidente da República usando
da atribui cão que lhe confere o artigo
87, n.v I,
nos têrmos dos arblgos 152
e 153 da Conrvtuiçâo, decreta:
f..rt. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mtneraçâo Companhia Cimento
Bvasileu-o a pesquisar argila e associados em terrenos de sua propriedade,
situados na da .Ie 1'istêio, em Guianuba, ex-Bapucúía, 7.° distrito do município de São Leopoldo, Estado
do
Rio Grande "o Sul, numa área de
três hectares c noventa' e dois ares
C,92 11a), delimitada por um polígono
que tem um vértice '"' . quinze metros
(15n:). rumo magnético - dez gra nas
e trinta minutos nordeste 00° 30' NE) ,
de um ponto 'que se encontra a mil e
c'r-qüênta e sete metros (1. 057m), no
rumo magnético oitenta e dois graus
sudeste (82° SE) do cruzamento dos
eixos da Avenida São Leopoldo e rua
Soledad, da vila do Estêio, c cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e dois metros (32m) ,
dez graus e trinta minutos nordeste
.00° 30' N::-); quatrocentos e noventa
e quatro metros (484in), oitenta e Uli.'1.
graus e quarenta ~ cinco minutos nordeste (81° 45' NE) : trinta e três metros
(33m) . quatro graus sudoeste (4° SW) ;
cinqüenta metros (50m) , trinta e em;
co graus e trinta minutos sudeste
(35° 30' SE); qu'nhentos e trinta
e
seis metros '(536m), oitenta e um graus
e Quarenta e cinco minutos sudoeste

e

(8l Ô s~' SW) .

Rio de Janeiro, 22 de revereíro de
194'7, 125.0 da Independência e 53.° da
República .
EUHICO G. DUTRA

Daniel de C'.:: -valho

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

EXECUTIVO

Art. 2.° O título da autcrlzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrete, pa-rará ,~ taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio ria Dívísâo
de Fomento da Produçâc Mineral do
Mirustórfo da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO N." 22.G08 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o ciàadâ-o brasileiro Jaime
Silneetre Camargo a pcsq,ásar calcário no Município de Barra Mansa, Estado do Rio de J ameiro,

O Presidente da Hcpú,b;ica, usando
da atribuição que lhe confere o.«rtigo 87, 11.° I, da Oonstltuicãc e nos
têrmos 'do Decreto-lei, n. o L 983, de
29 de .Ianeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta
Art. 1. ° Pica autorizado o eldadão brasileiro- .Iaíma Silvestre Camargo a pesquisar calcário numa.
área de quatro hectares e quarenta
e sete ares (4.47 ha) . situada no Distrito e Município de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro. e delimitada por um pentágono irregular oue
tem um vértice à distância de vinte
e quatro metros (24 mj , rumo verdadeiro cinqüenta graus sudoeste (50Ü'
svn, do canto sudeste (,SE) do prédio n.c 284 da rua OecihavMonteíro
de Barros e cujos lados divergentes
dêsse vértice. têm os seaumtes comprimentos e rumos verdadeiros: cen-.
to. e quinze metros (Llfi m) . 'cinqüenta graus sudoeste C500 SW): cento
e quarenta e cinco metros (115 m) ,
um grau e trinta minutos sudeste
(l o 30' SE):
cento e dezesseis metros (116 m) , sessenta, e oito graus
e trinta minutos sudeste (68° 30"SE) ;
duzentos e nove metros (209 m) , sessenta e dois graus e trinta minutos
nordeste
(62 030' NE);. duzentos
e
sessenta e seis metros (256 m) , emqüenta e dois graus noroeste (52 0
NW).
0< Art.
2. o O título da. autorízacão
de pesquisa, que será uma vis, autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300..00) e
será transoríto no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producâc
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de-

1947, 12$,.°. da Independência e 59.

G

da República.

EURICO G.

Daniel

de

DUTRA.

Cornalho ~
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DECRETO N.O ·22 ..609 -DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1947

EXECUTIVO
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quatro minutos nordeste (23 024' NE);noventa metros (90 fi), vinte graus
noroeste (20° NW); trezentos e cinAutoriza a em1Jrêsa de mineracão Rio
qüenta e quatro metros (354m) ,
Negro Ituiustricü Limitada ci; lavrar
calcâr:o, calcite, mánrwre e cssoótc- , setenta graus sudoeste (70° SW); duzentos meta-os (200m), vinte 'gTaU!s
dos no munidpio de Cantagalo Essudeste (20° S~~). A terceira área,' de
tado do Rio de Janeiro
> •
dois hectares e cinqüenta ares (250 ha) ,
O Presidente da República, usando . para lavrar calcáreo, mármore e .asda atribuição que lhe confere ° arscciados, é delimitada' por um retântigo 87, n.? I, da Constituição e nos
gula que tem um vérbíce localizado
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
à- distância de oitenta metr-os (80 m)
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
no rumo magnético doze graus sude-creta:
doeste (12° SW) do canto sudoeste
(-SW) da sede do sitio 'I'anouínhos ,e
Art. 1.0 Fica autorizada a emprésa
os lados divergentes dêsse vértice têm
de Mineração Rio Negro Industrial Lios seguintes comprimentos e rumos
mitada a lavrar as substâncias minemagnéticos: duzentos e cinqüenta me;
Tais adiante referidas, em terrenos situados no distrito de Euclidelândta.: tros (250 m) , doze graus sud-oeste
(12°SVil); C-2m metros (lOüm) setenmunicípio de Cantagalo do Estado do
ta, e oito graus sudeste (78° SE). A
Rio de Janeiro, nas cinco áreas sequarta área, ele quinze hectares e oi-o
guintes perfazendo trinta e oito hectenta e quatro ares 05,84 ha.r , para
tares e vinte um ares (38,21 Ha) . Prtlavrar calcáreo e associados, é deümí.,
meira área de nove hectares € cintada por UU"l quadrilátero que tem um
qüenta e um ares (C,511n), para lavértice Iccaüzado à distância cíe seis
vra de calcáreo, márm-ore e asso-ciados,
centos e trinta e quatro metros (634 m)
é delimitada por, um polígono que tem
no 'rumo magnético setenta e um:
um vértice Iooaltzado à distância de
graus e quarenta c cinco minutos nor.,
duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
deste (71° 15' NE) do canto sudeste
DO rumo "magnético setenta e dois
(SE) da igreja da Vila Rio Negro e
graus e quinze minutos nordeste
os
lados, a partir dêsse vértce têm' os
(72° 15'NE) do canto nordeste (t·m)
seguintes comprimentos e rumos mago..
da estação da Vila do Rio Negro, da
nétícos: trezentos e oitenta e três meEstrada de Ferro Leopoldina, e os latros e cinqüenta centímetros (383,:30 m)
dos a partir dêsse vértice têm os setrinta e sete graus noroeste (37 0 NW) ;
guintes comprimentos e rum-os magta..ezentos e sessenta metros (360 IÚ),
néticos: duzentos e cinqüenta metros
vinte e dois graus e quinze minutos
(250 m) setenta e dois graus e quínnord-este (22° 15' N."E) ; trezentos e trinze minutos nord-este (72° 15'NE); treta e três metros 333 m) ,setenta e
zentos e vinte e cinco metros (325 m) ,
cinco graus sudeste. (75° SE); seisvinte e dois graus e quinze minutos
centos m-etros (600 m) , vinte e dois
nordeste (22 015' NE); cento e sessengraus e quinze minutos sudoeste
ta metros (160 m) , vinte graus no0
(22° 15' SvV) , A quinta área de três
roeste (20 NW); cento e oitenta. mehectares e oitenta e um ares ,3,81 ha) ,
tros (180 m) , vinte graus sudoeste
para lavra ele calcita, calcáreo e asso(2QoSW); duzentos e quarenta medados, é delimitada por um polígono
tros (240 mj sessenta fi cinco graus
que rem um vértice localizado no. can;
sudoeste (65° SW); oitenta metros
to sudoeste (SV\!) da última casa da
(80 m) , oeste (W); duzentos e 'sessenRua Joaquim Pires, pertencente a
ta e cinco metros (265 m) , quatorJoão Batista Alves Vieira, e os lados
ze graus e trinta minutos sudeste
a partir dêsse vértice têm 'os seguin(14° 300'SE). A segunda área de seis
hectares e cinqüenta e .cinco ares
tes comprimentos e rumos magnéti('6,55 ha) , para lavrar calcáreo, márcos: noventa metros (90 m) , setenta
more. e assccíados, é delimitada por
e três graus nordeste (73° NE); quaum pentágono que tem, um vértice lorenta e cinco metros (45 m) . oitenta
e cinco graus nordeste (85° NE); olcalizado no canto sudoeste (SW) da
sede do Sitio Tanquinhos, e os lados,
tenta metros (80 m) , sessenta e quaa partir dêsse vértice têm os seguintI'O graus sudeste (64° SE); cem metes comprimentos e rumos magnétitros OOOm) , vinte graus sudeste
cos;
duzentos' e cinqüenta me(200 SE); duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , sessenta e oito graus sudoes; .
tros (250 rm , setenta graus nordeste
(70° NE) ; cento e cinqüenta e
te 63° SW); cento- e setenta e seis
um metros e quarenta centímetros
metros (176 m) , vinte dois graus no(15,1,40 m) , vinte três graus 'e vinte
roeste (22° NVI) e sessenta e oito me-
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tros (68 m) sessenta e 'oito graus nordeste

(630

NE).

Esta

autorização

é

outorgada mediante as condições cons-

tantes do parágrafo único do :'lrt. 23
do Códieo de Minas e dos artigos 32,
3,3, 34 :; suas alíneas, além das se-

gulntes e de. outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste d-ecr·eto.
Art. 2,° A concessionária da autorizacâo fica obrigada a recolher aDS CO~
rres públicos, 'na forma da lei os tri-

butos que forem devidos à União, 8.;0
Estado e ao Município, em cumpramenta do disposto do art. 68 doCó,digo de Minas.
AJ:t. 3:° Se a concessionária da au-

torizacêo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a auto-

rização' de la vra será declarada caduca ou nula, na forma dos artdgos 37 e 38 do Código de Minas.
Arb. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as _servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos artágcs 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° li, concessionária. da autorízaçâo será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção MineTal e gozará dos f2.vores díscrírninados no art . 71 do mesmo Código.
Art. 6,° A autorizacâo de lavra terá
por título êste decretá, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do l\1:i~.
nistério da Agricultura, após o pagamente da taxa de setecentos e oitenta
cruzeiros (Cl'S 780,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário,
.
Rio- de -Janeiro, 22 de fevereiro de
1947, 12G.o da Independência. e 59,0 da
República,
..
EURICO G,

DUTRA,

Daniel. de Carvalho.

EXECUTIVO

dos em, terrenos de sua propriedade.
situados no lugar denominado Riacho
da Porta, no Distrito de Senador
Mourão, Munícipío de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, numa área
de sessenta hectares (60 ha) delimitada por uma retãngujo que tem um
vértice a trezentos metros (300 m)
no rumo magnético setenta graus noroeste (70 0 NVn ela barra do córrego
Oascalhâo no do Riacho, êste afluente pela margem direita do 'rio Jeqtütlnhonha: e os lados divergentes
do vértice considerado têm: quatrocentos metros (400 m) . sessenta e
cinco graus sudoeste ((;5° SW), magnético; mil e quinhentos metros (1,500
met.ros) , vinte e crnto graus sudeste
(2-50 SE), magnético.

Art.. 2. o O título da autorizacão
de pesquisa, que será uma via autêutíea dêste Decreto, pagará a taxa
seiscentos cruzeiros <'01'8 GOO,OO) e
será transciíto no liVI'O oróm-ío da
Divisão de Fomento da· Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art , 3, o Revogam-se as disposições
em contrárto.

Rio de Janeiro, 22 de Peveretrc de
1947, 12'0. o da Independência e 59. o
da República.
EURICO

G:

Daniel

de

DUTRA,

Carvalho.

DECRETO N.o 22.611 - DE 22 DE
FEVER-EIR-O DE 1047
Concede à Cia. Progresso Industrial
de Alpinópolis Ccpuü autori.saçao
para funcionar como empréea de
mineração.
O Presidente da República usando

DEGRE'T'Q N.o 22.610 -'DE 22 DE
E'~VEREIRO DE 1947
AutQí'iza o c-aaaao brasüeirc Agostinho Auçusto de ',sousa a pesquisar diamantes c associados no 'M1lnicipio ce Diamantina, Estado de

Minas Gerais.
O Presidente da R::púb1ica, usando
.da atrrbuicâo que lhe confere o artigo 8'1, n,v I, da Constituição e nos'
têrmos dos artigos 152 e 1E,'3 da Constituição, decreta.
Art.. 1, o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Agostinho Augusto de Sousa a pesquisar diamantes e associa-

da atrtbtncâo que lhe confere o arttgo
37, n." I, da Constituição e tendo em
vista
que dispõe o Decreto.let número 933, de S de dezembro ele 19:38,
decreta:
Artigo único. E' ccncedída à Companb ia Progresso Industrial de Aipinópolis COpi8.L sociedade
anônima,
cem sede na cidade de Alpmópons,
Estado de Minas Gerais, autorização
para funcional' como cmprêsa de nnneracão, de acôrdo com o que (U';1~6e
o Decreto-Ieí n.c 938, de 3' de ·::\e'~8m
bro de 1938, ficando a mesma souieéade obrigada- a cumprir ínbearalmente
as leis e regulamentos em vigor .ou

°
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que venham a vigorar sôbre o objeto
da referida autorização.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República,
EURICO G. DUTR,\

Daniel de core-uno

DECRETO N," 22.612, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947
'Altera o Decreto n.o 21.629, de 13 de
agôsto de 1946.
O Presidente do, Repúblloa, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
1.0 Ficam restabelecidas, nas
Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerárro-mensalista das repartições do Ministério da Agrrcultura,
abaixo mencionadas, as seguintes funções:
C. N. E. P. A. - Serviço de AdArt~

minístraçdo

Auxiliar de Escritório, ref. XI.
·2 - Auxiliar de Escritório, reL X.
C. N. E. P. A. - Universidade Ru1 -

ral -

Serviço Escolar

e

1 - Porteiro, rer .. IX.
C. N. E. P. A. - Sero. Nac. Pesq.
Agronômicas Instituto de Fermentação - Sede
1 - Auxiliar de Escritório, ref . VIII.
1 - Laboratcrists., ref . IX.
C. N. E. P. A. - Servo Nac, Pese,
Agron. - Instituto de Fermentação - Pôsto de Análises de Vinho
sa« Paulo
2 - Auxiliar de Escritório, reí.. VII.
1 - Laboratarista; rei. VI.
1 _ Técnico de laboratório, ref. XII.
D. N. P. A. - Divisão de Caca
e Pesca
1 - Auxiliar de Escritório, ref. VII.
D. N. P. A. - Divisão de Defesa
Sanitária Animal
1 - Auxiliar de Escritório, ref. IX.
D. N. P. A. - D. 1. P. O. A. I-nspetoria Regional em Belo Horizonte

em
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3":':'" Auxiliar de Veterinário, ref. VII.
Departamento Nacional da Produção
Mineral - Seção de Quartzo

1 ~ Classificador de produtos, referência XI.
D. N. P. M. -:- Divisão do Fomento
da Protiuçtio Mineral
1 - Prático de Engenharia, referência XIII.
D.' N. P.

M.

Divisão de Aguas

1 -

Auxiliar de campo, rei. X.
1 - Auxiliar de campo, rei. IX.
1 - Auxiliar de campo, rei. VIII.
1 - Engenheiro, ref. XX.
1 - Mestre, ref. XV.
a) Fiscalização de Emprêsas de Energia Elétrica

2
1

Artifíce, ref. XI.
Engenheiro, reí . XXII.

D.

N.

P,. V. Divisão de Defesa
. Sanitária Vegetal

Agrônomo, ref. :;;CVI.
Biologista-auxiliar, -cr. XII.
1 - Praticante de Escritório, referência VI.
2
1 -

Serviço Nacional de Economia
Rural
1 -

1 - Auxiliar de Escritório, ref . X.
1 _ Auxiliar de Escritório) ref. ,IX.
C. N. E. P. A. - Ser-o. Nac, Pesq.
Agron. - Instituto de Ecologia
Experimentação Agricola - Sede

EXECUTIVO

2

~

Auxiliar de Escritório, re-f. IX.
Inspetor, reí . XIII.
Serviço de Meteorologia

].
2
3

Estacionário-auxiliar, ref. V.
Estacionário-auxiliar, ref. IV.
Estacionário-auxiliar, .reí . nr.
Art. 2.° Ficam alteradas, na forma
do anexo, as Tabelas Numérjcas Ordinárias de Extranumerário-mensalista
da Divisão de .águas do Departamento Nacional da Produção Mineral e da
Divisão de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Procução Animal.
ATt. 3.° Fica substituída pela que
acompanha o presente decreto, a Tabela Numérrca Ordinária de Extranumerário-mensalista do Laboratório
da Produção. Mineral, do Departamento Nacional da Produção MIneral, anexa ao Decreto n.» 21. 629, de 13 de
agôsto de 1946.
Art. 4.0 Bste decreto vigorará a partil' de 6 de setembro de 1946.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

Daniel

DUTRA

de Carvalho

~
~

'"

MINISTÉRIO DA AGRICUL'rURA
DEPARTA..",U;'NTO :L'{ACIQNAL DE PRCDUÇÃO MINERAL -

DIVISÃo DE ÁGUAS

~

, Tabela Numérica OrdináJ'ia

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções,

Séries funcionais

Mestre especializado
I
1
-2

I

tReferência

.

Tabela

Núm-ero
de
funções

Séries funcíonaís

I
I

\
XXII
XIX

..'...

s

SITUAÇÃO PROPOSTA

'r.O.M.
T.O.J:VI.

1
3

I

-41

,

Mestre especializado

··........
o', • • • • • • • • • •

Referência.

I
I

I

I

I
I
I
I

XXII
XIX

I1

I

Tabela

'g"

""

""'
x

~,

o

DEÍ'lARTAi\1ENío NACION"AL DA PRODUÇÃO AJ."'mYII\L -

DIVISÃO DE CAÇA E PESCA

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

.

[

I

Número
de
funções \

I

Séries funcionais

---

II RM erêncla II

I

[

Núm-ero I

Tabela

àe

funções

I
I

Auxiliar de Agrônomo

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

1

~

.

VII

i
I
I

Séries funcionais

II Ref erêncía II

I

I

II

I

T.e.M.

I

Tabela

'"

8
-o
g
?J
~
~

1

I

I

I

ueasco

I

j

I

I

I

2

I -21!

........

~

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

XVII

\

I

[

:
~

"l

~

12
D:EPARTiIMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ?,1INE RAL -

L."IBORATÓRIO DA PRODUÇÃO ?,TINERAL

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
funções

Séries funcionais

I

1

Auxiliar ae Escritório

Referência

II

j ........................... I

Auxiliar de Escritório

I

X

T.O.M.

IX

-41

VII

T.O.M.
T.Q,M.

1

2

I

Séries funcionais

Tabela

Referência

í

I

1
I

IX
VII

I

I
XXII

T.S.M.

5

5

I·

I
I

~

~

XXII

~
~

X

Il

Engenheiro

Tabela

o

I

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

Engenheiro

--+\

I

j

I

II

j

i

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO A'I'UAL

de

I

I

funções

2

Séries funcionais

-

.. . ....

.••••...•••........••••••..

I
1

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

I

~2
I

,
,

I
1

Referência

de

Tabela

Servente

I

XXII 1I T.S.1I'I.
-

5

,I

,
v

I

. T.a.IV!.

~ll

I

I

Referência

recnoíoçista

I.

'I'aquiçrafo

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

I

1 .••••.....•••.•....••••••••

~21

i

I

I
I .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II
,I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I ..........................

141
1
1

,

1\

5
4

I

I
I

Séries funcionais

Junções i

I

I........TéC~O~~~1St.n

-/

I

Número

Número 1

----

Servente

XX1I
XX
XVIII

I
I
I
I

I

I
XIV
XIII

I
I

I
,

,

1

171

1

V

Tabela

~
8

'g"
~
~

~

8
8

~

2
a) Campina Grande

I

1
1

II

-+\

Laboratarista

i

L

Laboratarista

IX
VIII
VI

T.O.M.
T.O.M.

,

1
1

T.a.M.

IX
VIII
~

2

g:
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DECRETO N.' 22.613. DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Dispõe sóbre Tabelas Numértccs, 01'âiruiria eSu]JZernentares, de Ex~

trccnumerorioe-rnenstüietas de reporticóes do Ministério' da Agri-

cíuturu:
O Presidente 'da' República, usando
da atribuição que, lhe confere, o artigo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme
relação anexa, 8:S 'I'abelas Numéricas
Suplementares das seguintes repartições do Ministério, da 'Agricultura:
.Conselho Nacional de Proteção aos
índios.
Centro Nacional de Estudos e Fes-'
quísas Agronômicas.
Serviço de Administração.
Serviço Nacional de Pesquísas Agro':'

nômicas ,

Instituto Agronômico
Instituto Agronômico
Jnstítu;o ele Quimica
Instituto de Ecologia
tação Agrícolas.

do Norte.
elo Sul.
Agrícola.
e Experimen-

EXECUTIVO

Universidade Rura1.
Cursos ae Aperfeiçoamento e Especialização.
Art. 2;° Ficam alteradas, conforme relação anexa. Tabelas Numéricas
Suplementares de Extranumerárjomensalista de repartições do mesmo
Ministério.
Art. 3.° Fuoa alterada, conforme
t'elaçâo anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nacional de Agronomia',
da Uníversujade Rural, do C.N.E.P.A.,
do mesmo Ministério.
Art. 4.° As funcôes vcriadas serão
preenchidas pelos servidores cujos nomes constam da relacão anexa.
ArL 5.° isste decreto vigorará a
partir de 1 d-e janeiro de 1947.

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1947, 126.0 da Independência e 59.0
da' República.
EURICO

G.

DUTRA.

Danid de Carvalho.

lV"J..!NISTl':RIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO

FLORESTAL

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

II

I

Número
de
Nat. de função (Contrat.) I
funções
_
1

I
Modeladora
parafina

1

IIIJ~
Número!
Tabela

Cl'$

II

.. ~~ ..~~~~ ..~j

I

.

!

de

Séries funcionais

funções j

II
1.400,00

I

I

I

-1

Tabela
i>

Motielcuior

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

1

I

Referência

XIV

II

II

I
I

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS

,

1

Cl1efe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

de
de
de
de
de
de

daII Chef?
tudos

f

Inspetoria
Inspetoria
Inspetoria
Inspetoria
Inspetoria
Inspetoria

Seção de

3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00

Es-i

n
3,900,0,.

I
I

i

I

!

Chefe de Inspetoria

)1

6

~6

~

o

i
~

Tabela Numérica Suqüemento

1
1
1
1
1
1

g

"o

d
s

XXXII

!

".

I

1--"'--'=-~~C--O~---=~c-+------7----

__

1
1

IC!~~~~ .~~ .~~~~~. .~~~t~~~~1)

XXXV

I

~

'"

~

D~ARTA:r.IENTO NACIONAL DA :'RODUÇÃO r.HNERAt. -

rcvrsxo

DE FOl'.lENTO DA PRODUÇÃO MINERAL
~

fJ

Tabela Numérica Suplementar
5I~I:'UAÇÃO ATU,iL

Número

I

I

Nat. de função (Contrut.) I

de

runcões

SITUAÇÃO PROPOSTA

o-s

I
Engenheiro de Minas ...
Engenheiro de Minas ...

1
1

Engenheiro de Minas ...
Engenheiro de Minas ...

4.500,00
4.500,00

Engenheiro de Minas ...

4.200,00

1
1

Engenheiro de Minas ...
Engenheiro de Minas ...

3.750,00 }
3.750,00

1
1

Engenheiro de Minas ...
Engenheiro ele Minas ...

3.750,00
3.750,00

1

Engenheiro de Minas ...

3.000,00

1

...

I
I

4.500,00

1

I

Tabela

I

~~.g~~~'~~r~ .de. ~~I:~~~ ...I

I ..

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

I
!
XXXIX

XXXVII

I

I
I

~

m

8

~
"

so

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

XXXIV

I

~

"

1

i

I
I
!
2.700,00

Referência

funções

4

---

I

Avaliador Especializado de

quartzo ................

Séries funcionais

de

I

I

I Chefe de Píscalfzaçâo

Numero

Tabelá

4

[

1

I

4.500,00 }
4.500,00

1
1
1
1

I

I

I
[

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

I

XXIX

10
Chefe de Fiscalização

I

1

---

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

j

XXXIX

I
Avaliador de quartzo

1

--1

...•......................

XXVII

I

I
I
I
I

C,N.E,P.A. _

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRON Ô:il'IICAS

_'

rnSTITUTO

AGRONÔ:i\.IICO

DO NORTE

Tabela Numérica Ordinária

Número
de
funções

Séries funclonals

I1

Referência

Tabela

I
Auxiliar de Escritório

1
1
2
2
6

--12

..........................
..........................
............ " ............
... ... , ............. , ..
..........................
",

i

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
funções .1

I

I
XI
X
IX

'I

VIII
VII

T.N.O.
T.N.O.

T.N.O.
T.N.O.

I

Séries funeíonaís

1
1
2
2
5

---

11

I Referência

Tabela

I

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

8
'1l

I
Auxiliar de Escritório

T.N.O.

I

,

I
XI
X
IX

I

~

~

~
~

§
Ó

VIII
VII

I
I

~

m

'"

Tabela Numérica Suplementar

NÚlnUO

de
Junções

Nat. de função (Oontrat.)

il

crs

I

1
1

TéclÚCO <Diretor)
Chefe de Seção

1

Chefe de Subestação E~-I
pertmental de Pôr t o
Velho
,.,.,
1

1

II
I

I
1

1

Número
Tabela

Séries funcionais

de

6.750,00
6.000,00

I

I

,.

Técnico ein Experimen-

i

II

Tabela

Referência

Iunçôes

taçüo AgricoZa

~

6.750,00
XLI

1
1

I

Assistente Té c n i c o <dai
S e ç o da 'I'exícología
Experimental
1

'"
:i"
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUi\L

8

I

UC""" 11

2

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

"g
~

~
~

XL

o;

â

1
1

1
1

1

Experimentação

1

Agrí-

cola
'
.
Assistente Técnico ...•..
Técnico Especializado em]
Experimentaçã-o
Agrícola
;.,'
.
Técnico Especializado em
Experimentação
Agrícola
.
Técnico Especializado em]

4.500,00
4.500,00

I

11
11

4.500,00 1 1
4.500,00 11
7

Agri-!

A~~á~o;i~"Fit'o'pat~lo'gÚ3t~\

Agrônomo

"o

I

Técnico Especializado em

Experimentação
1

5.250,00 J I

[

4.500,00
4.500,00
4.500,00

\

I
..... ......... .... ........1

,
XXXIX

I.
I
\

SITUAÇÃO ATUAL

I
I .

Número
de
INat. de função (contl'a.t.)
funções
1

I Técnico em Biologia
getal

II
I

ve-I

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

Cr$)

4.200,00

Número
de
funções

Tabela

I

I

.

~

i Referência. I

I[

Séries funcionais

I

i

i

I

I

I XXXVII II

1

\

Tabela

"~
m

1

Encarregado dos

~serviçosll

de Administração

I

I
1

1

I Bibliotecário-Chefe
I

I

,.

I PIntora Desenhista .... ..I

--7--1
1

......

I

3.750,00

3.000,00

I
I

I
I
I

I

---"--1__-,1___

I
J

5.250,00

Químico Especíalízado em
Produtos de Origem ve-

geta! ··

I
1

4.500,00

I

]

1

!Ass.:.~-'.

de Auministração

1

-11
1

--1

--:

J

XL

i[

I

I

I ........ ~r~dutor ...... .. .1 XXXIV I
I
,

-I
1 I
1

I
1

I ....... ~ese~'d~t~ . .

I
II

.

.1

XXIX

I
1

XXXIX

I
II

ouínueo

I .. · .. · .. ·

I
I

·

8
'ti

g
~
~

to

M
~

2

~

1I

I
II
)
I

~

ao

'"

....
'"'"
NACIONAL nA :PRODUÇÃO ANí ~IAL

DEPARTAMENTO

DIVISÃO DE CAÇA E PESCA

Tabela Numérica Suplementar
~

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL
1

Núm-ero
de
funções

- (Oontrat.) II
Nat. de função.

crs

Tabela

I

Número
de
tunçôes

I
I

Séries funcionais

Referência

i
1
1
1
1
1
1
1

I Limnologista

J

I

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

Engenheiro Arquiteto
Técnico Especializado eml
Cínegétíca .......... ..
Técnico no preparo de
produtos e sub-prodetos
de pescado ............ 1

Tabela

I
I

I

4.500.00
3.900,00
3.900,00

Técnico de Ictiologta ....
Técnico de indústria do

3.900,00
3.900,00

pescado .......•......•

3.900,00

Taxidermista ............

3.000,00

1

I

5

..

XXXIX

\

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

XXXV

II
I

I
I

I
I

1

--

7

8

I

I

I

li

(. ~~~~~:~~",.t~ ..d~. ~~s.~~

i

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

XXIX

.1

i

i

DEPART,IMENTO

DE ADlVIlNISTRAÇÃO -

DIVISÃO DO PESSOAL

Tabela Numeríca Suplementar
SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

II

Nat. de função. (Contrat.)

!
,

Encarregado da Turma de
Medicina ..............

Tabe::t

-<1'$

Séries funcionais

de

"

iS

I

Número
funções

I Referência

Tabela

I
3.750,00

~

XVi éaseo Especializado

1

--I

~
~

I

I

I
1

II

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

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

XXXIV

Ii
I

~
~

n

;J

~

1

~

o»

."

~
~

cc

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I

I

Número
Nat. de função. (Oontrat.) I
de
funções
I,

1

I! Encarregado'

do

I
Matertal]

i

' Cr$

II Tabela

I
2,250,00

[I

Número
de
funções

I

rio Fotográfico

'········1

Pesquisador de Documentos hístór.ico-geográfícos

1

I

Referência

Tabela

I

1

--

I Assistente de Materícü I
..........................

I

2.700,00

\

"I

XXlIl

g
~

I
1. 500,00

I
I

Fotógrafo

I··.. · . ······.. ···.. ···

~
g

I

~

I

1

--I

~
1

1

Assist. de Documentação

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

~

XXVlI

I
I

I

._-

:5

"
I
I

I

~
~

I
I

1

I

1

I

!I Encarregado do Laborat6-1I

Séries funcionais

I
XV

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRíCOLA

Tabela Numérica

Suplementar
11

I

SITUAÇÃO ATUAL

_

Número
de
funções

Nat. de função: (Contrat.)

I

1

I

~._-

...

~-

-~_

"g

..

8
Número
Cr~

Tabela

Séries funcionais

de

1
1.

1. 800,00

Tabela

--

~
~
~

I
I[
3.000,00

Referência.

funções

I
Cinematografista ........
Técnico de Laboratório
Cinematográfico .......

1

..

1

i

I

~--_

Cinematografista

I :'::::::::::::::::::::::::

II

~
~

~

XXIX

XX

2

I
[

\

~

~ .ff)

c,l'f~J1

ft4

6"'!(~!i'·"f::,.,

es

k "",',~. ,!;~-,~,~

......

~~i""f1.:'_"·').'"

~

--->
"'.-

""""

- ~ ~~~~-'S'r:::;'J ,,~
-1~"~{::i.~:';:,f?!;>

,.~

~
~

'"

C.N.E.P.A. -

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUlS.-iS AGRONÔMICAS -

rnSTITUTO AGRONÔ?lICO DO SUL

~

Tabela Numerica Suplementar

SITUAÇÃO

Número
Nat. de função. (Contrat.)

de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

II

Número

o-s

Tabela

I

Séries funcionais

de

.uncões

Referência

Tabela

8

ção Agrícola

Técnico Especializado em
Culturas
.
Pltotecnísta
'
.

11

1

I

Potcmlcrógrafo

..........I

3.000,00 }
3. 000,00

I
I

1.500,00

1

1

I

1

dos Serviços \
I Encarregado
Administrativos
I1
I
1

XXIX

-21
2

I"::",, .~~t~:~"jO"."" I

II

I

1
1

I

.

I
I

'~"
~

I. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' /

XV

IAessist. de Administração

4.500,00

~

m

recnsoo em Experimenta-/
1

'"

XXXIX

"

I

DEPúRTA:',lENTO NACIO~AL DA PRODUÇÃO RlINERJiL -

DIVISÃO DE ÁGUAS

Tabela Numérica Ordinária

I

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número!

I Referência i

Séries funcionais

de

funções

f

I

I

I
4

4
4

4
3

--19

· ..

A.UXi.l:~~. ~a~p~
de

. . . .1

·. . . . ... .. . . . . . .' . .. . .. . .. .
f

..........................
......... , ......... ,., ....
·. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , .. , .

XI
X
IX
VIII

VII

I

I
I

I

I
flmcães \
- I

Número
Tabela

~

SITUAÇÃO pROPOSTA

Séries funcionais

de

Referência

Tabela

d'
~
~
~

Auxil'iar de Campo
T,N.Q.
T.N.o.
T.N.O.
T.N.Q.
T.N,O.

4
4
4
4
2

--18

s

• • t

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

..........................
..........................
.. , .. , .. " .. ,., ... ..
..... " .............. " ...
,.~.,

'

~

XI
X
IX
VUI
VII

~

o

§
I

~

~
Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇ~O PROPOSTA

SITUAÇÃO ATU!\L

I

Número
de
funções

I

I

INat. de função. (Oontrat.) )]

1
1

I Eng , Pctogramétríco .... !
I Técnico
.Especializado em)
Eletrícídade ...........
I Engenheiro Eletricista
...
E.speCializactO[

1

r

1
1

1

Engenh~i,ro

o-s

Tabela

I

Número
de
funções I

3.900,00

3.450,00

em Hidrologia ......... 1
Engenheiro Especializado
em Aproveitamento de
Energia Hiôráullca .... 1

3.450,00

II .......................... I

I..........................
,

1

I
3.450,00 I

em Hidrologia .........
Engenheiro Especializado

I

j Referência I
I

Engenheiro

1

I
I

Séries funcionais

,

I
4.200,00

I
I

XXXVII '/

3.450,00

,',

J

---

6

--

I
Ii

'"

@
~

!

I

1

o

o

"

I

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

g

l'J

!
!

4

:>

XXXV

I

I

Tabela

XXXII

I
Ii

I

1I

I;

SITUAÇÃO ATU.'\L

II

Número
de
Natureza de Junção (cont.)
funções

I

1
1
1

I Aercfotógrafo
Aerofotógrafo

Aerofotógrafo

I

SITUAÇÃO

I

eis

I

Numero
Natureza de função (cont.)
de
funções

Tabela

I

I

...........
'''''''''''1
,',,,,',,''
I

I

2,100,001\
2,100,00 f
2,100,00 J

3

- -3

Aerototóçrafo

I

1

Aeropfloto ............... /

I

1

I Aeropfloto """,,""," (.I

11

4,200,00

j

I

I
Chefe de Laboratório ....

2,100,00

I

II

I

2

X~II

--

I

2

I

XXXVII

J

1

--

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

I
I

I
I
I

Laboratarista

I

I

I
I

II

I

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

II
I

Aeropiloto

I

4,200,00

c-s

I"",,,,,,,,,,,,,,,,,

I

I

1

PROPOSTA

XXII

Tabela

O>

8

o

~

~

o

i

I

I
I

~

iJ

~

Tabela Numérica

Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

Número
Séries funcionais

de

funções

I
!

i

SITUAÇÃO PROPOSTA

11
Número

Referência

Tabela

de

Séries funcionais

funções

i

I
1

1
8
6
3
7
12

I
I

Referência

Tabela

]

I

Escriturário

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

~

XXVIII
XXII
XXI
XVIII
XV
XIV
XII

Escriturário

T.S.M.

T.S.M.

I

I

1
1
8
6
3
6
12

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

8

~
"
~

l'J

XXVIII
XXII
XXI
xv "I
XV
XIV
XII

M

~

~
I

DEPARTAl'·I.ENTO NACIONAL DA

RODUÇÃO

:i1.rnm RAL

-

LliBORATÓRIO DA PRODUÇÃO J'.1INER!lL

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇâo PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

INat. de runção. (Contrab.) II
f

\

Tabela

01'S

Número
de
funções

I

Séries funcionais

I

Químico

!

I

I

1
1

II Químico
Analista ........ \
Técnico em Beneficia- I
I menta de Minérios ""/

1
1
1

Químico Analista ........
Químico Analista ........
Químico Analista .......

3.450,00
3.450,00
3.450,00

1

Químico Analista ... , ....

3.000,00

1

Técnico de Espectografda

4.200.00

I

1

3.900,00

\

1

3.450,00

}I

3

1

---6

I
II

---I

II

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

Tabela

~
g

XXXVII

."

XXXV

ª
~M

XXXII

n

"
~

XXIX

I
Bepectoçratísta

1

I Referência .1

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

Xx..,'GI

~

81

~

cJ

C.N.E,P.A. -

SERVIÇO

NACIONAL

DE PESQU:::S;,S AGRONÔMICAS

Tabela Numérica Ordinária

Séries funcícnais

de

r

I

Número
funções

I
I

Referência

--3

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

1

I

---'1"

~

Tabela

I funções
de

Séries funcíonaís

VIII

I
I

I,

Referência

Tabela

Laboratarista
2

---

I1

2
I

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

~
"
~

I
I

T.N.O .

8

,

I

Núme-ro

I

Laboratarista

3

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

VIII

I
I

~

"

~

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

I

Número ,
Ii
de
I Nat.de função. (Contrat.) I
funções )

!

I
eis

I

Técnico Especialiado em!
Plantas Têxteis e 012a-1

ginosas................

Citologista e Genetíciata!
Especializado

:

I

I

Tabela

I

I

I
3.800,00 I
I

3. ooo.oo

I

Referência

I

1
~

t»

8

I

I

Número,
de
I
Séries funcionais
funções

I
J
I

II

1
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

I

8
Tabela

~

o

'tJ

o
~
gj

Técnico em Bxperimen. taçtio Agrícola

l'l

xt=:i

I

o

XXXV

I' . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .

~

i

XXIX

~: 0.1;144-

,,~

~

~

I~j~~h1(!;f;-1%" ~
-

;1h-!llS')-'1-'K",

<tJ

~ ~:~~~,.:~_:~~~: ~,

.

_~
'."
~ ~"~.;""'1.r\,(,"/:
~:;.~ ';I:,""'~\;'~'~'
v-. ~.
s-:)"

"4. _~1\'<\:Y'

~

:J

~

1

SITUt,çÃO ATUAL

I

Número
de
Nat. de função (Oontrat.) I1
funções
)

crs

Tabela

SITUAÇÃO PROPOSTA

Numero
de
funções

Ii

Séries funcionais

\

I

Tabela

1

I

Potomícrógrafo

I

,

Estatfstico. . . . . . . . . . . . . .

I

I
I
I

cte
e

I

1

'"
H

Referência.

O

2.250,00

I

I

I".. . . . . . . . . . . ..
I

1

3.450,00

1

I

O

-1

""

XXIII

I

-11
I

"'"

Fotógrafo

i:::.j

","l

D

..

q

seuuseuco

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

~

XXXII

ó

:SERVIÇO DS Nn'HNI3'.;:n~.çXo

SE?VIÇO H?ClONAL DZ ENSINO Z PE'3QU!3.\S AGrlOHÔMICM:>

Tabela Nurnérica Sumlementur

----11lj

Número (

I

de

Séries funci-onais

funções ,

1

(ll~gl'ôn.

II

Encarregado dOS!
Parques e Jardins ....

~

il'I

SITUAÇ,10 ATUAL

Cl'$

Tabela.

I1

g

SITU,1ÇÃO PlWP03TA

s
Número
Séries funcionais

d-e~

Referência

1

11

-I

~

i1'
~

Agrônomo

3.450,00

Tatsla

~
~

\i funções

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

o

q

XXXII

~

~

;3

~

C>

e>

C.N.E,P ..a. ~ S:sRiJI9ü NACIO:r-'!'.L DE PESQUlS,IS' ;",GROXÔ:7lH C?5 -

I:Li5TlTU'l'O DE ECOLOGIA E E:{PERHIIENTAÇÃG ACTIÍCOLA

Tabela Nusnérica Ordinária

SITú?çÃO ATUJiL

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

1I

-~-c-~--~-----,------,----I!---c----~-----'-----'I---Número
de

Séries íuncíonsjs

Referência

Tabela

funções

11

Número

il

d,

I
"

1

Referência

Tat:::la

o
C

t':!

"

t<J
~~

o

ci

XI

,.

f[j

Séries "uncicnaís

d

Ar-nuszenista
1

funções

~

o

T.N.O.

~

6

. Tabela
SITUAÇÃO

Número
de
funções

I

I

de função. (Contrat.)

I
crs

I

I

I . Ii

.... .

1

I
I

I Fotor:rllcrogr2yI1sta·;·····1

I

I

Stipíementor

I

ATUAL

I

l Nat.

Numérica

--Tabela

SITUAÇÃO ,ROPOSTP.

Número
de
funções

I

2.2;)0,00

I

\

1

I

I

I

I

I

I
•

I

Horticultura

,

'li

I

3.450,00

-1

,

--;

;....

II
II

I

1

.
XXIII

I
XXVII

I

Técnico em Bxperimen-:
fação Agrícola
'...........

Tabela

,.
~

g
o

o

1

-o
o

I

"

l~'

~

II

t:'j

I

M

I

8

I '

I
I

I
I

\

I

i

Técnico Especializado em]

Fctóçrato

-11

1

I

i

,.
Desenhista

2.700,00

I

,Referência

'·············1

1_

1 . Desenhista nricrofotograI
lista
1
I

I
Séries funcíonats

1

1

I

I
I

I

I

I
I

I
I
I
I

i·~

;:l

a'

::{}:~XII I

I
~

'"

~

SUPERINT'ENDÉNCI,\ DO ENSINO AGRÍCOLA E VETERTNilrno

B

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

Número
de
funções

ATUi\.L

SITU.'\ÇÃO PROPOSTA

I

J

INat.

I

C1'$

de função (Contrat.)

I

1

Prof . de Q1,.límica Agr-icola e Técnica Rural da
E.S.f,g. Lavras
Prof . C.<1 Disciplina dei
Tecnologia Rural .....

1

'.1

Tabela

I
I

Número
de
funções

I
I
I

I

.

I Referência i

3,900,00

XXX'V

1

I

I, Clnematografísta

........ l[

!.

1

II Técnico
I

I

I

I

~

'8

XX

;

I

1

I
'

em Organização

"

~

~--

I
2.25O,00

I
I
I

I

Técnico em Orçcnizução

XXIX

1

--I

g
"

I

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

1

8

I;j

Cinegrajista
1. 800,00

~
w

~

I

2

I

I
I
I
I

-~-

I

Tabela
'»

Professor

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

2

3.900,00 }

I

Séries funcionais

.

-

SERVIÇO DE EXPANSÃo DO 'IRIGO

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO A~I'UAL

SI'IUAÇÃO PROPOSTA

! •
.

Número
de
funções

Nat. de

função

(Contrat.)

Cr$

Número
de
funções

Tabela

Séries funcionais

I Referência

Tabela

8

I
Assistente de Organização
1

Técnico em Organização
de Serviços e IndustrlaIizaçâo do Trigo ......

3.450,00

1

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

XXXIX

I

-~-

Técnico

&m

Comércio

I

de Trigo

Técnico em
Trigo

de

........ . ... .. ...
Comércio

I

4.500,00

I

1

--1

~

rJ

"'~

8

1

r

~

"

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

XXXIX

~

I
I
~

g)

C.N.E.P.A. -

UNIVERSlDADE ,RURAL -

CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALlZAÇÃO E EXTENSÃo

,,.co
~

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATU,1L

Número
de
funções

I

Tabela

I

Número
de
funções

Séries funcionais

I ProL
de Sociologia EdU-I
caeíonal ...............

1

I

Tabela

~

o

.Professor

4.500,00

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

1

,

I
C.N.E.P.A. -

II Referência

.

I

I

1

I

c-s

Nat. de função (Contrat.)

---

XXXIX

1

I

SER\l1:ÇO NACIONAL DE PESQUISAS

Tabela

AGRONÔ),lICAS

-

INSTITUTO

DE

"

I
I

"o

I

'6

I

~

o

"

FER.>,IENT?ÇÃO

'"
~

Numérica Suplementar

"n
Q

~

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

funções

Nat. de função (Contrat.)

â

,SITUAÇÃO PROPOSTA

c.s

I
I
I
I

1

Enologtsta

............ · .. 1

2.100,00 }\

1

Enologlsta

.............. /

2.100,00

I

Tabela

Número
de

Séries funcionais

funções

II Referência

.

I
2

---

EnC?logista'

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

2
.

XXII

TD,bela

C.N.:2.P,A. -

SS?\'IÇO NACIO?rAL DE ?:r:SQUIS;~S AGRO NÔI,:ICAS

INSTITUTO

DE

QuíMICA

AGRÍCOLA

Tabela Numérica Swplemcntur

mm~o
de~

funções

IINat.
I

I

o-s

de Junção (Oontrat.) j

I

Número
Tabela

de

I

I

I
1

I

I Químico llôlJ\?ci2d..:izado '"

3.900,00

I
I

I

I

C.N.E,P.,\, -

1 ..................

1

1

I

I

---

I

----

UNIVERSIDADE RURAL -

I

1

ESCOLA

I

XXXV

!

Nt.CIO~AL

i';

I
I

I

Químico

I

Tabela

I

I

I

I

I

I Referência I

Séries funcionais

funções,

oin

I

II

8

!

."
oo

-

DE: AGiWNO:'"U.1

~

"'"

Tabeia Numérica Ordinário:

o
o

Número
de

junções

Séries funcionais

Referência

Tabe18.

Número
de
funções

§

I

Séries Iuneíonais

Referência

<5

Tabela

Professo?" ele Ensino

Sicperior
1

.

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

!

J_
""I" ~" .......
.<
..... . 'T ':":-9':--

XXXV

1

"..

/~
}' r-,>

i:;;/

I; ~~
-s;

\v;"
-, é"

<-

.' ,co\
~.~ f

Oi
>);<

f'l))
{,OI

j

~

00

u.

136

ATOS

DO

PODER

DECRETO N,o 22.614, DE 24 DE FE~
VEREIRO DE 1947
Autoriza o ciâadéo lbrasileiro Arnaldo Alves Guimarães a pesquisar
quartzo e ,pedTas coradas no muniópio de Alcobaça, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.» I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição. decreta:

Art.. Lv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arnaldo, Alves Guimarães a
pesquisar quartzo e pedras coradas
numa área de' noventa e seis hectares
(96 ha) , e mterras de sua propriedade situada nos lugares denominados
Nova Lage e Bana. Nova, distrito de
Itahem, município de Alcobaça, Es.tado da Bahia, e delimitada por um
retângulo que tem um vértice à distância de quatrocentos e quarenta e
cinco metros (445m), rumo magnético quatro graus sudoeste (4° SW), da
foz do córrego Bom Jesus, afluente
da margem esquerda do rio Alcobaça,
e cujos lad-os divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil e duzentos metros (1. 200m) ,. setenta graus nordeste
(70° 1'I1",E) e oitocentos metros (300m),
vinte graus sudeste (20° SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos e-sessenta cruzeiros
.
(Cr$ 960,00) e será transcrito no livro
próprio da' Divisão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da
Agr-icultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. Du'rRA
Daniel de Carvalho

"DECRETO N,.o 22.615 ~ DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a Companhia Siderúrgica
Nacional a pesquisar minrério de
ferro e de mançanée.. quartzo e associados nos municípios de Itabirito
e Belo Vale, Estado doe Minas Ge-

ra-is.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arctgo
87. n.v I e nos têrmos dos artigos 152
.::: 153. da Constituição, decreta:

EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar
minério de ferro e de manganês,
quartzo e associados numa área de
quatrocentos e noventa e nove hectates e cinco ares (499,05 ha) . em tse-renos de sua propriedade situada na
Serra da Moeda, distrito de Barão do
Belo Vale. municípios de Itabirtto e
Belo Vale do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um pentágono Que
tem um vértice a oitocentos e vlnte a
cinco metros (325m), rumo sessenta
graus sudoeste (60° SW) da confluência dos córregos Oaranga e Valérro e
cujos lados.. a partir dêsse vértice,
têm Os seguintes comprimentos e rumos dois mil novecentos e trinta me.
tros (2.930m). setenta e seis graus e
'trinta minutos sudoeste (76° 30' W);
mil novecentos e setenta metros ....
(1.970m). quinze graus e trinta minutos _noroeste (15° 30' NW); novecentos metros (GOOm) , sessenta e seis
graus nordeste (66° NE); mil oitocentos e quinze metros 0815m). ser.enta
e nove graus,:: trinta minutos sudeste
(79° 30' SE); mil quatrocentos ê quarenta metros (1. 440m) . vinte e HOV~
graus sudeste (29° SE).
Art. 2.° A presente autorização não
está sujeita ao pagamento datüxa
prevista no art. .17 do Código de Vinas, ex-vi do art. 51 do Decreto-lei
li.O 4.655, de 8 de setembro-de 1942.
Art. 3.° Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e [l9.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
DEORETO N.' 22.616, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947 .
Autoriza a Companhia Antártica Paülista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos, emprêsa de mineração, a pesquisar argila, areia e- associados no município de Santo André, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.» I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. ,1.° Fica autorizada a Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos, emprêsa de mineração, a pesquisar argila, areia e associados, em. terrenos
de sua propriedade, situados no lugar denominado Varzea do Capitão

ATOS
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João, no distrtto e município de San- tigos 152 e 153 da Constituição, deto André, Estado de São Paulo numa
creta:
centímetros (654,50m), rumo' vinte
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
are~ (23,20 ha) , delimitada 'por uma
brasileiro José Pedro da Fonseca Fipoligonal que tem uma extremidade
lho
a pesquisar calcário e associados
à margem esquerda do ribeirão Guaem terrenos de propriedade do requerará, à distância de seiscentos e cínqüenta e quatro metros e cinqüenta rente, situados no lugar denominado
centímetros (G5~,50 mi , rumo vinte Taquari de Baixo, no Distrito de Prugraus e cinqüenta minutos noroeste d.ente de Morais, Município de Mato~mhos,· Estado de Minas Gerais, numa
(20° 50' NW) magnético, do marco
area de quarenta e três hectares e
quilométrico cinqüenta e oito (km 58)
trinta e seis 'ares (43,36ha) delimitada linha da São Paulo Railway no
da por u.m polígono irregular que tem
trecho Santo André-Capuava e Os laum vértice a quinhentos e noventa
dos a partir do extremo considerado
metros (590 m) , rumo magnético se~
têm os seguintes comprimentos e ru~
t~nta graus sudeste '(70° SE) do quimos magnéticos: quinhentos e cinseiscentos e sessenta e seis
qüenta metros (550m), sessenta e três lômetro
(km 6(6) da Linha do Centro, da Esgraus e trinta minutos sudeste
.
trada de Feno Central do Brasil e
(630 30' SE); quatrocentos e sete melados, a partir do vertcce considetros (407m), oito graus e dez minu- os
têm os seguintes comprimentos
tos sudeste (8° 10' SE)' cen- rado,
e rumos magnéticos: quinhentos e
to e oitenta e nove metros ~ sesvinte e cinco metros (:525 m) , vinte
senta centímetros (189,60m), cinqüen- graus noroeste (20" NW); mil e cem
ta e nove graus e quarenta minutos metros (1.IDOm), sessenta e nove
sudeste (59° 40' SE) ; trezentos e tringraus sudeste ($90 SE); quatrocentos
ta metros (330m). vinte e sete srraus metros
(400 m) vinte e um graus sue quarenta minutos. nordeste ...~ ....
doeste (21° SW); setecentos e seten(27° 40'NE); cinqüenta e três metros
ta e cinco metros (775 m) , sessenta
e setenta e cinco centímetros
.
e nove graus noroeste ({)90 NW) .
(53,75m), sessenta e um graus noroArt. 2.° O título da autorizacâó de
es~e (61.° NW); dêste ponto, com o
pesquisa, Que será uma via autêntica
rumo. vmte e nove graus nordeste dêste Decreto, pagará a taxa de
(~9° NE), até a. margem esquerda do
quatrocentos e quarenta cruzeiros
no. Tamanduatel: desce por êsse rio
(Cr$ 440,00) e será transcrito no liate a foz do ribeirão Guarará, pelo
vro próprio da. Divisão do Fomento
qual sobe até o ponto de partida.
da Produção Mineral do Ministério
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será em contrário.
t::anscrito no livro próprio da DivíRio de Janeiro, 24 de Fevereiro de
sao de Fomento da Produção Mineral
1947, 125.° da Independência e 59.°
do Ministério da Agricultura.
da República.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
EURICO G. DCTRA.
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
Daniel de Carvalho.
1947,126.° da Independência e·59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA
DECRETO N.? 22.618 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Daniel de Carvalho
Autoriza o cidadão brasileiro Luís Noni
a pesquisar mármore no município
DECRETO N.o 22.617 ........, DE 24 DE
de Santa Luzia, Estado de Minas
FEVEREIR;O DE 1947
Gerais.
Autoriza0 cidadão brasileiro José
Pedro da; Fonseca Filho a pesqui-

sar calcário e associados no Iâu-

ni~tpio de Matozinhos, Estado de
Mmas Gerais.

O Presidente da República usando
d.a atribuição que lhe confe~e o artigo 87, n. ° I, e no~ têrmos dos ar-

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.» I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luis Novi a pesquisar mármore no sitio da Boa Esperança, terrenos de sua propriedade, no lugar
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denominado Serra das Araras, no distrito e município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (30 ha) delimitada por
um retângulo que tem um dos vértices
a duzentos e dez metros (210 m) , rumo
dezesseis graus e trinta minutos nOTdeste (160 30' NE) magnético, do canto
nor-deste (NE) da casa de Luís Novi,
Sede do Sitio e 0:5 lados, díyergentes
do vértice considerado, têm os seguiutes comprunentos B rumos magnéticos
quinhentos metros (500 m) , cinqüenta
e cinco graus noroeste (55 NW); seiscentos metros (600 m) , trinta e cinco
graus sUd02SVe (35 0 SW).

Art. 2.° O título da autorizacão 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 Producão Mineral do Ministério
da Agricultul-a.'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
o

Rio dê Janeiro, 24 de fevereiro de
1943, 126.0 da Independência e 59.° da
República.
EURIOO

G.

DUTRA

. Daniel de Carvalho.

DECR::!:Tü N.o 22.619, DE 24 DE
FF,VEREIRO DE 1947
Abre ao Ministério da Viacão e
ObrG8 Públicas o crédito eSpec:iaZ
de Cr'S 11.000.000,00, para desve-

sas com o prccseçuimento da' C01tStrução da rciiooia Ponta Grossa-

Foz do Iguaçu.

O Presidente da República, mando
da autor.íaação contida na Lei 11.° 10,
'de 20 de dezembro de 1946, e tende
ouvido o 'I'rtbunal de Canta-s, nos têl·mos do art. 93 do Regulamento G::-.l'8J
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único - Fica. aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o
crédito especial de onze milhões decruzeiros «ns 11.000.000,OD), para
atender às despesas (Obras, Equipamentos; e Aquísíção de Imóveis) reah72d2.s em 1946 com o prosseguimento
dá construção da estrada de rodagemPonta Grossa-Foz do Iguaçu.
Parágrafo único - O crédito a que
se refere êste artigo será distrrbuidc
ao Tesouro Nacional à díaoosícão do
Ministórjo da Víaçâo e Obras -Públicas, qU'9 requisitará os necessários adi-

antamentcs, ex-oi do art. 2.0 da Lei
n.v 10, de 20 de dezembro Q;:; 1946.
R-io de .jancjro 2,1 de fevereiro de
18·17, 12G.O da Indeoendência é 59.0 da
República.
~
EURICO

G.

DUTE\{I..

Clovis. pestana.
Corda e Castro.

DECRETO N.o 22.620, DE 2·1 DE
FEVEREIRO DE 1947
Au,tcriza o cidadão brasileiro iouce-t
Santos a -pesquisor areia quartsosa
no -mnuucipic de São Vicente, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuicâo que lhe confere o artigo 37, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
19 de Janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:
Art. 1. o - Fica autorizado o cidadã-o brasileiro Joubert Santos a pesquisar areia quartzosa em três (3)
diferentes áreas perfazendo tUU total
de cento e setBntae três' hectares e
cinqüenta ares (173,50 ha) , situadas
no distrito e município de São Vicente, Estado de São Paulo, e assim
definidas: a primeira (L.") , com
quarenta e um hectares e dez ares
(41,10 ha) ,
delimitada por um poIígano urregular que tem um vértice
oolncídmdo com o marco do quilômetro quinze (Km15) da Estrada de
Ferro Sorocabaua, ramal Santos-Juquiá, e cujos lados, a partir dêsse vértic-e, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos e noventa e cinco metros (495m),. cinqüenta e dois graus e quinze minutos
sudeste (520 15' SE); duzentos e vinte cinco metros (225m),· cinqüenta e
oito graus e trinta minutos nordeste
(58 0 30' NE); duzentos e vinte metros (220m), quarenta e três graus e
quarenta e cinco minutos sudeste (430
34' SE); duzentos e vinte metros
(220m), cinqüenta e sete graus e trinta minutos nordeste (57° 30' NE);
cento e cinqüenta e cinco metros
(155m) , sete graus e quinze minutos
noroeste (70 15' NW); cento e vinte
e sete metros (127m) , quarenta e dois
graus nordeste (420 NE); duzentos e
cinqüenta metros (250m); da extremidade dêste último lado descrito, segue por uma reta .até aleancar o
marco do quilõmetrc quatorze - (Km
14) da mesma linha férrea acima re-

e
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ferida, por cujo leito segue até o vértice de partida. A segunda (2.;1), com
vinte e um hectares e sessenta ares
(21,(50 ha) , é delimitada por um decágono irregular que tem um vértic-e
à distância de mil e sessenta 8 três
metros (10G3m), no rumo verdadeiro
cinqüenta e dois graus e quinze minutos sudeste (520 15' S.E), do vértice de partido. da área anterior, e
cujos lados têm, a partir do referido
vértice, os seguintes, comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos e noventa e cinco metros (595m), cinqüenta e dois graus e- quinze minutos
sudeste (52° l5' SE); quatrocentos e
quarenta e oito metros (418m), dez
graus noroeste 00° NW); duzentos' e
quarenta metros (240m), nove graus
e cuínae minutos nordeste (9°15' NE) ;
trezentos e sessenta e cinco meta-os
(363m), quarenta e quatro graus e
quinze minutos nordeste (44° 15' NiE);
trezentos e trinta metros (330m), cinqüenta e dois graus e quinze minutos
noroeste (52° 15' NW); cento e oitenta e sete metros (137m) , 'vinte e oito
graus sudoeste (28° SW); duzentos e
oitenta e dois metros (282m) treze
graus sudeste 03° SE); cento e vinte e cinco metros (125m) , oitenta e
três graus e trinta minutos sudoeste
(83° 30' SW); cento e oitenta e oito
minutos (18em) , oito graus e quinze minutos sudoeste (8.0 15' SW); duzentos e
noventa metros (290m), sessenta e dois
graus sudoeste (62°swi: A terceira
(s.a) , com cento e dez hectares e oitenta ares (110.80 h, ê delimitada por
um hexágono irregular Que tem um
vértice à distância de cento e vinte e cinco metros (125m), no rumo
verdadeiro cinqüenta' e dois graus e
quinze minutos sudeste (52° 15' SE),
do vértice formado pelos segundo (2.°)
e terceiro (3,°) lados da poligonal da
segunda área descrita, lados que têm
respectivamente quinhentos e noventa e cinco e quatrocentos e quarenta
'8 oito .metros (595m e 448m). A partil" dêsse vértice, os lados do hexágono irregular têm os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: novecentos e trinta e cinco metros
(925m), cinqüenta e dois graus e quinze minutos sudeste (52° 15' SE); oitocentos e oitenta metros (880m),
trinta e sete ";1'aus e quarenta e cinco rnmutos nordeste (37° 45' NE); mil
trezentos e trinta e dois metros
(1332m), cinqüenta e dois graus e
quinze minutos noroeste (52° 15' NViJ);
uuatroeentos e quarenta e dois metros
(JA2m), vinte e sete graus e trinta
minutos sudoeste (27° 30' SW); du-

zen tos e cinqüenta e cinco metros
(2.55m), dezessete graus e quinze minutos sudeste 07° 15' SE); trezentos
e quinze metros (315m), dezessete
graus e trinta minutos sudoeste (17°
30' SW).

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil setecentos e quarenta cruzeiros
(Cr,S L 740,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão d-e Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura. .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d.e Ja.neiro, 24 de Fevereiro de
1947, 126° da Independência e 59° da
República,
EURICO" G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N, ° 22.621 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 194'1
Renova o Decreto n,o 15,226, de 30 de
março de 1944

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, 11.° I, da Constituição e 110S dos
Decretos-leis n.v 1.985, de:;9 de janeiro
de 1940 (Código de Minas) e n.? 9.605,
de 19 de agósto de 1946, decreta:
Art. 1.° Fica .renovada, pelo prazo
improrrogável de um(1) ano, a autor.izaçào outorgada pelo Decreto número
qulnze . mil duzentos e vinte e seis
05.226) de trinta (30) ele março de
mil novecentos e quarenta e quatro
(944)-, que autorizou a- emprêsa de
mineracâo Escritório Levy Limitada,
a pesquisar águas minerais 11.a fa..zenda
de São Bento, situada no distrito e
munícfpío de Amparo, Estado de São
Paulo, numa área de dois hectares e
cinqüenta e cinco ares (2,55 ha) , delimitada. por um polígono que tem um
vértice localizado à distância de oczcnove me-tros 09m) , rumo magnético
sessenta e nove graus sudoeste (69°
S"V) , da fonte número um O), e os
lados, a partir desse vértice, os seguiutcs comprimentos e rumos magnétícos: trinta e nove metros e sessenta
centímetros (39,6tJm), quarenta e nove m'aus sudeste (49°SB); oitenta e
quatro metros e vinte centímetros
(34,20m), cinqüenta e três graus sudeste (53°Sm; cento e doze metros e
quarenta centímetros (112,40m), sessenta e seis graus nordeste (66° NE);
A

lDD
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sessenta e nove metros e setenta centímetros
(69,70m), cinqüenta e um
graus sudeste (51 0 SE); trinta e três
metros (33m), cinqüenta e sete graus
sudeste (57 0 SE); oitenta e sete metros e quinze centímetros (87,15m), se~
tenta e dois graus sudeste (72 0 SE);
quarenta e nove metros c quarenta e
cinco centímetros (49,4Gm), cinqüenta
graus nordeste (50 0 NE); trezentos e
noventa e seis metros e oitenta centímetros (396,30m), sessenta e seis
graus noroeste (66 0 NW); oitenta e
um metros e cinqüenta centímetros
(31,50m). trinta graus sudoeste (300

EXECUTIVO

d-ste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cxuzeíros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no .livro próprio da Divisão
de Fomento da "redução Mineral do
Minis~él'io da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Jane.ro, 24 de fevereiro de
1917, 126.0 da Independência e 59. 0 da
Repú.blica.
EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.

SW) .

Art. 2. 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro ~ de
]946,"125.° da .Independêncía e 58.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.622 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947
AutoriZa o cidadão brasileiro Mariano
de Oliveira Wendel a pescuizar tos-"'tios e associados .szo município ele
Registro, Estaâo de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.> I, da Ccnstltulção e nos .têrmos
do Decreto-lei n.c 1.935, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), deereta:
Art. 1.... .;Yica autorizado o cidadão
brasileiro Mariano de Oliveira Wendel
a pesquízar fosfatos e associados, no
distrito e mumc!." o de Registro, Estado' de São Paulo, numa área de quarenta hectares (40 ha) e assim definida: um retângulo que-tem-um vértice
na confluência do Ribeirão Agua Morna no Ribeirâc Bíguá e os lados dívergentes a partir d:::,í com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos metros
(300m) , oitenta
graus sudoeste (80° SW); quinhentos
metros (500m), dez graus noroeste
(10° NW).
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquiza, que será uma via . autêntica

DECRETO N,0 22.623 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem eteito o Decreto número
8. S91, de 12 de março de 1942, renovado pelo Decreto n.O 18.001, de 7
de 1narço de 1945:

O Presidente da República usando
do. atribuição que lhe confere o artigo

37 n.c 1, da Constituição, e tendo em
vista o que requereu Iolanda Ramos
dos Santos pelo processo S. C
.
10.363-42 da Secretaria de Estado da
Agricultura, decreta:
Artigo único. Fica sem efeito o Decreto. n.v oito mil novecentos e noventa ~. um (8.991). de doze (12) de mar;
ço deonn novecentos o quarenta e
dois (1942), renovado pelo de número
dezoito mil e um (18.001) de sete (7)
de março de mil novecentos e quarente e cinco (1945) que autorizou
Iolanda Ramos dos Santos a pesquisar
calcário e associados no município de
Sorocaba. do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.0 da Independência e 59.~ da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.624 .: DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem efeito o Decreto nÚ7n~TO
20.889, de 2 de Abril de 1946.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? 1, da Constituição e nos têrtnos
110 Decreto-lei n." 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). de-

ereta:
Artdgn 1.0 Fica declarada sem efelta
à

autorlzaçâo conferida. à Cía , Mine-

ATOS
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_ração Serra da Moeda pelo Decreto
número vinte mil oitocentos e noventa
e nove (20.899) -de dois (2) de abril
de mil novecentos e quarenta.e seis
(1.946), para pesquisar quartzo, nuca.
amianto, OC1"e, calcário, dolomí-Ico,
mármore'e associados no municipío.de
Ouro-Preto. Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam.se as rüspcsicões
em contrário.
Rio de -Ianeiro. 24 de fevereiro de
1947, 126,° da Independência e f.i9,c da
República.

EX~cUJ.'!'i'O

!Dl

Artigo único. Fica sem efeito o Decreto número dezenove mil novecentos
e cinqüenta e dois (19.952), de dezesseis (1'3) de novembro de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), que autorizou a Companhia de Míneracâo
Serra da Moeda S. A. a pesquízar
ferro, ma-nganês, quartzo -e associados
no munícínío de Itabírtto, Estado de
Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947,,126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G, DUTRA

EURICO

Daniel de Carvalho

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. ° 22.625 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem efeito o Decreto nú1iwfo
19.944, de 16 de novembro de 1945,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n.? I, da Constituição, nos têrmcs
do Decreto-Iel n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e
tendo em vista 6 que consta do pro,
cesso DNPM 7.843-45, decreta:
Artigo único. Fica sem efeito o Deereto número dezenove mil 'novecentos
e quarenta e quatro (19.94.4) de ce-,
zesseís (16) de novembrotde mil novecentos e quarenta e cinco (HWj) ,
que autorizou a Oompanhía de Mineração Serra da Moeda S. A., a pesquízat- minérios de ferro e de manga;
nês, quartzo r20 associados no municí,
pio de Jtabírtto. Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 24 de fevereh-o de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Ré-pública.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 22.626 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem eleito o Decreto número
19.952, de 16 de novembro de 1945.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição, 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 DNPM 7.843-4.5, decreta;

G.

DUTRA.

DECRETO N.' 22.627 _ DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem eleito o Decreto número
19,940, de 16 de n0.vembro (];e 1945.

O Presidente da República usando"
da atrfbuição que lhe confere o artdao
87, item I da Constituição, nos têl'11:05 do Decreto-lei n .» 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) e
tendo em vista o que consta do processo DNPlVr 7.843-45; decreta:
Artigo único, Fica sem efeito o De-·
ereto número dezenove mil novecentos
e quarenta (19.940), de dezesseis (16)
de novembro de mil novecentos e quaTenta e cinco (1945), que autorizou a
Companhia de Mineração Serra da
Moeda S. A. a pesquisar minérios de
ferro e de manganês e associados nos
municípios de Congonhas do Campo,
Belo Vale e aUTO Preto, Estado de
Minas Gerais.
'
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO' N. o 22.628 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947
Declara sem efeito o Decreto número
.20.205, de 14 de dezembro de 1945.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.» 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Artigo único. Fica declarada sem
efeito a autorização conferida a Com-
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panhla de Minera cão de Ferro e Ca1'1'3,0 S~ A. pelo Decreto número vinte
mil duzentos e cinco (20.205), de quatcrze (14) de dezembro de mil novecentos e quarenta e Cinco (1945), para
1all1'21' minério de ferro no município
de Brumadlnho, Estado de Minas Geraís.
Rio de ôaneiro, 24 de fevereiro de
1947, 125.° da Independência e. 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de coreanio.

DECRETO N,o 22.629 - DE 21 DE
FEVEP~EIRO DE 1947
Autoriza a Companhia Brasileira de

Mineração a lavrar ouro e associados 'no municipia de Caeté,: Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que' lhe confere o art. 87,

número I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de .Ianeiro de 1940 (Código de Minas),

"decreta:

Art , 1.0 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Mineração a 1avrar ouro e' assccíados em terrenos
situados no lugar denominado Mina
Juca Vieira, no distrito de Morro Vermelho, município de Caeté, Estado de
Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (õühaj delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
quatrocentos e sessenta e dois metros e quarenta centímetros (462,40lli),
no rumo verdadeiro quarenta e cinco
graus e dezesseis minutos sodceste
(45° 16' SW), de um marco colocado
110 rumo divisório dos dois vertedouros da barragem do ribeirão Juca
Vieira, sita no local do mesmo nome,
e os lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e vinte metros (920m) , oitenta
graus nordeste (80° .NE); quinhentos
e quarenta e três metros e quarenta
e oito centímetros (543,48m), dez graus
noroeste (10° NW). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constante-s do parágrafo único da artigo 28 do Código ele Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes ede outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher 8.0S
corres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao

EXECUTIVO

Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68' do Código de Minas.
Art. 3.0 Se- a concessionária da autorrzaçào não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artig-os37
e 38 do Código d-e Minas.
Art. 4.° As propriedades. vizinhas
estão sujeitas -as 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 autorizaçâo será fiscalizada pelo Depar-tamento 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 cruzeiros
<Cr$ 1.000,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de
1947,'125.° da Independência e 58.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho:

DECRETO ·N.c 22.530 ~ DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1'il47

Autorize a Companhia Melhoramentos
de Ponte Nova S.A. a ampliar suas

instoiaçôes,
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o a-r-tigo
37, número I, da oonstituicão e nos
têrmos do artigo 2.° do Decreto-lei
n." 2.0.59, de 5 de Março de 194{) ,
Considerando que a medida foi julgaúa conveniente ;)e10 Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica, deereta:
P,.u t , 1.° A Companhia Melhoramentos de Ponte Nova S. A., concessíonária dos serviços de-energia elétrica no
munícípío de Ponte Neva, Estado de
Mlnas Geraás. fica autorizada a ampliar a usina hidro-elétríca existente
na cachoeira do Brito, no rio Piranga,
muníciplo de Ponte Nova, mediante a.
construção-de um segundo canal aduter e a montagem de duas unidades
hldro-elétricas, usadas, de 110 kW ca·~
da uma .
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. Parágrafo único. A autorizada ínst.alará dentro do prazo a Ser fixado
pelo Ministro da Agli~u~tura, uma
unidade moderna. de capacidade adequada para substituir as duas de que
'trata êste artdgo.
Art , 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, deverá a interessada:
I _ Registrar este título na Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Producão Mineral do Mmlstêrlo da
Azrícuttura, dentro do prazo de trinta
d='m dias a contar de sua publicação;
II _ Apresentar, à mesma Divisão
de Aguas, dentro do prazo de noventa
(90) dias, a contar ca publicaçâo dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
Parágrafo único. O prazo, a que se
retere a: alínea rI poderá ser prorróaado pelo Mmistro da Agrtcultura, OUv'ida a mencionada Divisão de Aguas .
Art. 3.°. O presente decreto entrará
em vigor na. data de sua pubhcaçâo .
Art. 4,°, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de T'everelro de
1947 126.° da Independência e 59.° da
República.
J
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de. resolução da diretoria adotada e

rcuníâo efetuada a 2 de dezembro d
1946, e mediante as cláusulas qu
acompanham o decreto número 10,168
de 9 de abril de 1913, ficando ames

ma sociedade obrigada a cumprir- Integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sõbre
o objeto da referida .autorízacão.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República,
:ZURIca G, DUTRA.
M orvan Figueiredo.

DECRETO NY 22.632 - DE 24
DE FEVEREIRO DE 1947
Concede à "Serrana Sociedade de Navegaçâo Làmücuia" autorização para funcionar como empresa de navegação de cabotagem, de, acórao
com o _que p1'escreve o Decreto-tei
n.O 2.784, de ·20 de" novembro de
1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Serrana
Sociedade de Navegação Límítada",
decreta:
EURICO G, DUTRA.
Artigo único, E' concedida à "Serrana Sociedade de Navegação LimiDwniei de Carnalho,
tada", com sede na capital do Es-.
ta do de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa· de' navega'DECRETO N.O 22.631 - DE 24
ç8.0
de cabotagem, de acôrdo com o
DE FEVEREIRO DE 1947
que prescreve o Decreto-lei n.v 2.784,
de 20 de novembro de 1.940, ourfganConcedo ô. sociedade anônima <sneudo-se a mesma sociedade a cumprir
.Mex B1'u,;:dl Limii'ed" autorizaçao
integralmente as leis e regulamentos
para' ccntimuir a funcionar na Reem vigor, ou 'que venham a vigorar,
pública.
sôbre o objeto da referida eutorrae,
O Presidente da Repúblíca, atendenção.
do ao que requereu a sociedade anôRio de Janeiro, 24 de fevereiro de
nima "Sliell-Mex Brazil Llmited", au1947, 126,0 da Independência e 59.°
tortzada a fúncíonar p-êlos Decretos. da República.
ns. 10.168 de 9 de abril de 1913, .. ,.
EURICO G, DUTRA.
12.430 de 11 de abril de 1917, 15.303,
Morvan Figueiredo~
de 19 de fevereiro de 1922, 20.197, de
-]4 de dezembro de 1945 e 21.377 de
.5 de julho de 1946, decreta:
DECRETO N,' 22.633 DE 24 DE
Artig'a único ,:6; concedida à socieFEVERElRO DE 1947 .
dade anômina "Shell-Mex Bl'azil Li~
rmted", com sede na cidade de LonConcede à sociedade anônima "Alüdres Ingla terra
autorização
para
niiniurn: Union Limited" autori·continuar a fmlcionar na República
zação pata continuar a funcionar
com o aumento de capital destinado
na República,
às operações no Brasil, _de Cr$ .. , .. "
O
Presidente da República. aten99.520.200
(noventa e nove milhões,
dendo ao que requereu a sccíedade
quinhentos e vinte
mil e duzentos
anônima "Alumíníum Union Límlteri"
.oruzeíros) para
o-s 148,587, 240
autorizada á funcionar pelos decretos
(cento e quarenta e oito milhões, quins. 18,615, de 26 de fevereiro de 1929,
nhentos e oitenta e sete mil e duzen20.073, de 3 de junho de 1931, 23.699,
tos e quarenta cruzeiros) em virtude
J

J

J
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de 3 de Janeiro de 1934, 1.165, de 21
de outubro de 1936, 1.953, de 8 de
setembro de 1937, 2.781, de 23 de junho de 1938 e 4.532 de 17 de agôsto
de 1939 decreta:
.
. Art. Único. E' concedida à sociedade anônima «Aluminium Unton Li-

míted", com sede na cidade de Mon-

treal, Província 'de Quebec, Canadá,

autorízacão para continuar a funcíonar na "República com as alterações
do seus estatutos aprovadas por deliberação da assembléia geral dos acionistas nas reuniões .realíaadas a 23 de
abril de 1941 e 24 de abril de 1946,
mediante as cláusulas que acompanham o decreto n.o 18,615, de 26 de
fevereiro de 1929, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente, as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbra o objeto da referida autortzaçâo.
Rio de 'Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.? da Independência e 59.° da
República.
.
EuRICO G.

DUTRA

Morvan Piçueireâo

EXECUTIVO

DECRETO N, ° 22. 635

~

DE 24 DE

FEVERE,!RO DE 1947

Aliem a lotacão numérica do Ministério do Trabalho) Indústria e Comercio.

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

27, inciso I, da Constituição, decretao
Art. 1. ° Ficam transferidos para .a
lotação permanente da Divisã-o de Higiene e Segurança do 'I'rabalho dois
cargos de Datiloscopista da lotação
do Serviço de Identificação Profissional, ambos do Departamento Nacional
do Trabalho do Ministério ào Trabalho
Indústria e Comércio.
Art. 2.° nere Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se as ,_ disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência
59.° da
República.

e

EuRICO G.

DUTRA.

DECRETO N:' 22.634 - DE 24
DE FEVERElRO DE 1947

Morvan Fíoueiredc,

Aprova alterações dos estatutos da
Companhia Interestcu1ual de Seguros.

DECRETO N.' 22.636, DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1947

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos sociais
da Companhia Interestadual de Seguros, com sede na cidade de São
Paulo, Capital do Estado do mesmo
nome, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.c 16.655, de 26 de Setembro
de 1944, inclusive a mudança da sede
sccíal para a cidade do Rio de Janeiro, conforme deliberação da 'asaambléía geral extraordinária de aclcinstas. realizada a 9 de Dezembro de
1946.

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 contrá.no .
Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de
;947, 126.°, da Independência- e 59,0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

M orvan Figueiredo.

o

Autoriza
Prefeito do Distrito
Federal a expedir os atos neccsuirios à reestruturação dos quadros
e cargos de funcionários e tabelas
de extranumerários da mesma
Prefeitura .
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,· decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a expedi: os atos.
necessários à reestruturação dos qua. dros e cargos de funcionários .tabelas .
de extranumerál'ios da Prefeitura do
Distrito Federal, bem como-à fixa cão
dos respectivos níveis de vencimento
ou salário.
.
Parágrafo único. Esta turorrzação
compreende as providências para cfetívação do pessoal extranumerarro. nos
têrmos const. 'ucionals, e o aproveitamento do pessoa! em dísponibrlldade,
podend. a.nda, para efeito da rcestruturacào, criar, extinguir, suprimir e
alterar cargos e funções.
Art. 2.° nete .ecroto entrará em
vigor na data de sua publicação, sendo
revogadas as disposições ;:~ o.ntrêrro.

e
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Rio de Janeiro, 24 de fevereiro
de 1947, 126.0 da Independência e 59 n
(70. República.
. EURIco·G. DUTRA.
Benedicic Costa Netto.

DECRETO N.o 22.637 - DE 25
DE ]'EVEREIRO DE 1947
Aprov[!. o Betatuiõ da
da Eahia

Universidade

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo Srl, 11.° I, da Constituição, e de
acôrdo com o disposto no art. 2.° da
Le~i n.c 20, de 10 de fevereiro do corrente ano, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Estatuto da Uní versídade da Bahia, que
cem êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Educação e Saúde.
Rio de .Jaceíro, 25 de fevereiro de
1947. 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICD G. DUTRA.
Clemente Maríani.

.Esi::a:luto da Univei'sidade da
Bahia.
Ti'rULO I
Da Univarsidede, da constitui ção e
. seus fins
ATt. 1.° A Universidade da Bahia,
criada pelo Decreto-lei federal número 9.155, de 8 de abril de 1946,com
s-ede na Cidade do Salvador, Estado da
Bahia, é uma instituição de ensino superior, com personalidade jurídica, dotada de autonomia administrativa, fi-

nanceira, didática e disciplinar, nos

têrmos da legislação federal
Art. 2.° São fins da Universidade:
a) ministrar e desenvolver o ensino
supertor .por intermédio de suas unidados:

b) apezieiçoar a cultura filosófica,
eíentífíca, Iíterária e artística e incentivar a pesquisa.
Art. 3.0 .p~ Universidade é constituída dos seguintes estabelecimentos de
ensino superior:
1. Faculda-de de Medicina da Bahia
e Escolas Anexas de Odontologia- e
Farmácia:
2. Faculdade de Direito da Bahia;
3. Escola Politécnica da Bahia;
4. Faculdade de Filosofia da Bahia;
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5. Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia.
~ 1.° A Escola de Enfermagem, cria..
da pelo Decreto-lei n.c 8,779, de 22
de janeiro de 1946, será também ineorporada à Urüversldade, uma vez
iniciado o seu funcionamento.
§ 2.° Poderã-o ser incorporados
à
Universidade outr-os estabelecimentos
d.e ensino superior e artístico de alto
nível, reconhecidos uelo Govêmo F€-deral, ·e outras instituições de cultura,
mediante prévia autorização do Govêrno Federal, sempre que a íncorporacão acarretar ncyos encargos pa·ra o
orçamento da União,
§ 3.° A Incorporação que não acarr-ete novos encargos à. União sel'ádeliberada pelo Conselho' Universitário e
executada pelo Reitor, ouvido o Conselho de Curadores.
Art, 4.° O estabelecimento de ensin-o
superior, para incorporar-se à Universidade deverá provar':
a) que tem por fim ministrar ensin-o'enquadrado nos objetivos da Universidade;
b) que possuí l'-e-cUTSOS permanentes,
capazes de lhe garantir funcíonarnento regular.
.
Art. 5.° Não será permitida. a incorporação de estabelecimentos de ensino
ou Instituto de que haja congênere
na Uníversãdade.
.
Art. 6.° Independentemente de incorporaçã-o, quaisquer instituições poderão colaborar coma Universidade,
mediante. acordos aprovados pelo Conselho Universitário.
TiTULO 11

Da ordem econômico-financeira
CAPíTULO I
DO I>ATRIMôNro

Art. 7.° O patrimônio da Uníversldade é constrtuído:
a) pelos bens móveis e imóveis, que
pertencem ao Domínio da União e
utilizados pela Faculdade de M-ediciDa da Bahia e Escolas Anexas de Parmácia e Odcntologáa e Escola Politécnica da Bahia, ou outros institutos
federais que venham a ser .incorporados à Universidade. os quais lhes serão n-ansrerídos, em conseqüência da
exeeuçâo do decreto-lei que criou a

Universidade;

b) pelos bens e direitos que por ela
forem adquiridos;
c) p-elos legados e doações regularmente 'aceitos;
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d) pelos saldos das rendas e receitas
próprtas, ou de rec~rsos orçamentários, quando transferidos para a ccuta pa trâmonial.
. , .
Art. 8.0 As unidades l}niversltanas
não mantidas pelo GOverno Federal
permanecerão na posse C!-0!? respectivos patrimônios e usufruirão as rendas ~ receitas próprias, na forma dos
seus regimentos.
_ , ,

Paráarafo único. A disposiçãoidêste

aa-tígo °aplica-se' ao patrimônio e às
rendas peculiares de qualquer Midade
uníversitáría.
Art. 9.° A aquisição de bens e valores patrtmoniais pela Univel'si~ade

índepende de aprovaçao do Governo

Federal mas a alienação dos que perümcerem ao Domínio da União somente poderá ser ef.etivada. após homologação expressa do Presidente da
República, ouvido o Ministro da Educação e Saúde.
,
ATt. 10. A Universidade poderá
ac-eitar doações puras ou modaís, inclusive para a constituição de fundos
especiais, ampliação de instalações ou
custeio de serviços determinados, em
qualquer das suas unidades.
Art. 11. Os bens e direitos adquiridos pela Universidade somente podetão ser utilizados para a realízação ríe
suas finalidades, na conformidade da
Iegrslaçâo vigente e dêste Estatuto,
sendo permitida a inversão de uns e
outros para a obtenção de rendas
destinadas ao mesmo fim.
Art. 12. Poderão ser criados Fundos Especiais destinados ao custeio de
atividades específicas de cada estaba-.
Iecímento universitário.
Parágrafo único. A criação dos Fundos Especiais a que se refere êste artigo será proposta ao Reitor, pelo óreâo interessado, cabendo ao primeiro
aprovação, ad referendum do Conselho de Curadores.

a

CAPITULO II
DOS RECURSOS
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~INANCEIROS

Art. 13. Os recursos financeiros da
Universidade serão provenientes de:
a) dotações que, por- qualquer titulo,
lhe sejam atribuídas pela União, Estados € - Municípios;
b) doacões e contribuicões feitas por
qualquer "pessoa física cu jurídica;
c) renda de . bens e valores patrimoniais;
d) retribuições de atividades -e serviços remunerados dos estabelecimentos universitários mantidos pelo Govêrno Federal;

e) 'taxas c emolumentos .regulamenteres:
j) rendas eventuais.

CAPíTULO lI!
DO REGTIVIE FINANCEIRo

Ar-t. 14. O exercício financeiro coin ...
cídírá com o ano civil.

Art. 15. As unidades uníversítárlaa
mantidas pelo Govêrnn Federal são
obrigadas a remeter anualmente ao
Reitor, em época oportuna, a discriminação de suas despesas prováveis no
ano seguinte, a fim de ser organizada
a proposta de orçamento das despesas
que será remetida ao Ministério da
Educação e Saúde.
-Art. 16. As unidades universitárías
devem apresentar ao Re.tor, em época
oportuna sua proposta de orçamento
de receita e despesa para o exercício
seguinte.
Art. 17. Do orçamento anual da
Universidade constará a aplicação das
rendas patrimoniais peculiares"a cada
unidade.
Art. 18. N-o decorrer do exercício financeiro poderão ser abertos créditos,
quando o exigirem as necessi-dades do
serviço.
~ 1.0 O crédito será aberto mediante
proposta. da unidade uníversitárla interessada, apresentada ao Reitor e
aprova-da pel-o Conselho de Curadores.
2.0 O período de vigência dêsses
créditos será fixado no ato de sua
abertura, quando Se tratar de crédito
especial, e os créditos suplementares
não-poderão ultrapassar o término do
exercício financeiro.
Art. 19. E' vedada a retenção de
renda para aplicação extra-crçamen-

*

tárfa.

Art. 20. A escrituracão da Receita,
da Despesa e do Patrimônio da Universídade será centralizada na Reitona.
Art. 21. Os fundos especiais terão
escrtturaçâo própria e não estarão
sujeitos ao princípio de anualidade.
Art. 22. O movimento econômicofinanceiro anual de cada unidade
universitária será apresentado ao Reitor, compreendendo o balanço patrimonial, balanço financeiro, quadro
comparativo entre a -receita prevista
e a receita arrecadada e quadro com-

ATOS

DO

PODER

197

EXECUTIVO

paratlvo entre a despesa fixada e a
despesa realizada.
Art. 23. O Reitor prestará contas
anualmente ao Conselho de Curadores, até 31 de março.
Art. 24. Os saldos do exercício financeiro serão incorporados ao fundo
patrimonial da universidade ou Iancados nos Fundos Especíaís, acritério do Reitor, ad referendum do Conselho de Curadores.

Art. 28. Compete à Assembléia Universitária:
a) tornar
conhecimento do plano
anual de trabalhos da Universidade;
b) tomar conhecimento dos relatórios das atividades e realizacôes do
ano anterior;
..
c) assistir a entrega dos diplomas
honoríficos de Doutor e de Professor;
eZ) eleger seu
Representante no
Conselho de Curadores.

TíTULO !li

SEÇÃO II

Da administração da Universidade

Do Conselho de Cu/adores

OAPíTULO I

Art. 29. Constituem o Conselho de
Curadores:
a) o Reitor da Universidade, como
Presidente;
b) o Representante
do Conselho
Universitário;
c) o Representante da Assembléia
Universitária;
d) o Representante da Associação
-dos Antigos Alunos;
e) o Representante das pessoas fislcas ou jurídicas que tenham feito
dcaçôes à Universidade;
j) o Representante do Ministro da
Educação e Saúde.
S 1.0 Os Representantes indicados
nas letras b, c, d e e serão escolhidos
por eleição, na forma ao que dispuserem os respectivos regimentos, sendo
de três anos o mandato.
2,° As reuniões destinadas à eleição
de qualquer vdêstes Representantes serã-o presididas pelo Reitor da Uníversi.,

DOS

ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE

Art. 25. A Administração da Universidade será exercida pelos seguíntos órgãos:
a) Assembléia' Universitária;
b) Conselho de Curadores;
c) Conselho Universitário;
d) Reitoria.
SEÇÃO I
Da Assembléia Uniuereitãric

Art. 26. A Assembléia Uníversítárta
será com.posta :
a) dos, professõr es, docentes livres
e secretários das escolas e faculdades;
b) de um representante do corpo
discente de cada um dêsses estabelecimentos;
c), de um representante de cada um
dos institutos a que se refere o § 2.°
do art. 3,°;
d) de um representante do pessoa]
administrativo de cada unidade universí tária;
Parágrafo único. A escolha desses
reurcsentantes se fará por eleição
presidida pelo Diretor .da respe-ctiva
unidade, na forma do seu regimento.
Art. 27. A Assembléia Universitária reunir-se-á ordínàrlamente, duas
vêzes por ano, na abertura e no encerramento dos cursos universitários
e, extraordinàriamente, quando convocada pelo Reitor, ou a requerimento
de um têrco de seus membros, para
tratar de assunto de alta relevância,
que Interesse à vida conjunta das unidades universitárias.

dade .

Art. 30. São atribuícões do Conselho de Curadores:
a) aorovar o orcamentc da Univer-

metade:"

-

autorizar as despesas extraordinanas não previstas DO orçamento;
c) aprovar a prestação de contas de
cada exercício feita ao Reitor pelos
Diretores das unidades umversltárias,'
na forma do Estatuto;
d) e~aminq.r e aprovar a- prestação
final d-e Contas anualmente apresentada pelo Reitor;
e) deliberar sôbre o Patrimônio da
Universidade;
j) resolver sôbre. a aceitação de doab)

ções e legados;
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g) aprovar .o~ regulamentos ~os serviços uníversitaríos em matéria eco-

nômico-financeira;

h) autorizar acordos entre as unidades universitárias e pessoas jurídicas ou físicas para a realização de
trabalhos ou pesquisas;
i) aprovar a tabela do pessoal extraordinário e as normas propostas
para a. sua admissão.
i) autorizar a crfaçâc de prêmios,
proposta pelo. Conselho Universitário,
de que resultem despesas;
lc) autorizar 8, abertura de créditos
especiais, suplementares ou adicionais;
1) elaborar seu Regimento Interno.

SEÇÃO III
Do Conselho Universitário

Art. 31. Constituem o Conselho
Universitário:
a) o Reitor, como Presidente;
b) os Diretores dos estabelecimentos de ensino superior da Universidade;
c) um professor catedrático, representante de cada Congregação dos es•
tabelecímentos de ensino superior,
eleito pelos seus pares;
d) um professor catedrático, representante do Conselho da' Escola de

Odontologia:
e) um professor catedrático, repre-

sentante do Conselho da .Escola de
Farmácia.;

f) os Diretores 'das demais .instit ulçôes incorporadas à .Uníversídade:
g) um repres-entante dos docenteslivres;
h) o Presidente do Diretório Centl:al
dos Estudantes.
§ L° Os Representantes indicados
nas Ietraa d e e serão eleitos em reunião presidida pelo Diretor da Faculdade de Medicina· da Bahia .
§ 2.° ~ O Representante irídícado na
letra. 9 será eleito pelos representantes
dos docentes-livres junto às Congregações, em sessão convocada e presidida pelo Reitor.
§ 3.°. Cada um dos representantes
indica-dos nas letras c, d,c é 9 terá
um suplante, eleito pelo órgão competente, e que nos impedimentos' superiores a 30 dias o substituirá por couvocação do Reitor,
Al't. 32. O Conselho Uníversítário
será presidido pelo Reitor, e. nas suas
faltas e imp-edimentos, pelo ViC0-R-eIter.
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Art , 33. O man-dato dos membros
do Conselho Universitário será de três
anos, sendo vedada a reeleição por
mais de trm triênio.
Art. 34. A. eleiçào do Reitor assim
corno a dos membros do Conselho
Universitário se processará nos 30
dias anteriores à extinção do mandato, e, nos casos de vaga, nos 30
dias subseqüentes.
Art, 35. O Conselho Universitário
reunir-se-á, ordinàriaménte, uma vez
por mês, mediante convocação do Reitor, e, extraordínàriamente, quando
êste o convocar, por sua própria iniciativa, ou a requerimento da maioria
dos membros.

Art. 36. O Conselho Universitário
não poderá funcionar sem a presença
da maioria de seus membros,
Art. 37. O comparecimento às ses~
sõcs do Conselho Universitário é obrigatório e pretere a qualquer atividade universitária.
Parágrafo único. Perderá o mandato no Conselho Universitário aquêIe que faltar, sem motivo justificado,
a três. sessões consecutivas.
ArL 38. Ao Conselho Universitário
compete:
a) exercer, como órgão deliberativo,
a jurisdição superior da Unlverstdade;
b) aprovar o Regulamento e o Regimento Interno de cada unidade
universitária;
c) aprovar as propostas dos orçamentos anuais das unidades universitárias mantidas ou subvencionadas
pela União ou pela Universidade;
d) aprovar o orçamento da Reitoria;
e) submeter ao Conselho de Curadores, para efeito de despesa, o coutrato de professôres das unidades universitárias mantidas pela União;
j) autorizar as alterações de Jotacão dos funcionários administrativos
da Reitoria e das unidades uníversítárias, mantidas pela União;
g) resolver sôbre 'os mandatos universitários e os cursos e conferências
de extensão universitária;
h) deliberar sôbre assuntos didáticos de ordem geral e aprovar iniciatíva ou modificações no regime de
ensino e pesquisas, não determinadas
em regulamento, propostas por qualquer das unidades universitárias;
i) decidir sôbre a concessão dos ~í
tulos honoríficos da Universidade;
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J) conceder prêmios destinados ao
estímulo e recompensa de atívídade
unlversitárfa.. propondo ao Conselho
de Curadores a criação daqueles que
Imoortem despesas;
fc) deliberar, oríginàriamente, ou em
grau de recurso, sôbre a aplicação de
penalidade;
1)
deliberar sôbre providências e
medidas tendentes a prevenir ou corrlglr atos de indisciplina coletiva" ínelusíve sôbre o fechamento de cursos
e mesmo de quaisquer unidades uni....
versi tárías:
m) escolher, por eleição, o seu Representante no Conselho de Curadores;
n) elaborar o Regimento Interno da
Reitoria, da Assembléia Universitária
e do Conselho Universitário:
o) deliberar sôbre quaisquer alteracões do Estatuto da Universidade:
p) deliberar sobre questões omissas
dêste Estatuto e dos Regimentos Internos;
q) organizar a lista tríplice para o
provimento do cargo de Reitor;
1') eleger o Vice-Reitor.

SEÇÃO IV
Da Reitoria

Arb. 39. A Reitoria, representada
na pessoa do Reitor, é o órgão executivo' central que coordena, fiscaliza
e supermtende as atividades universitárias.
Art. 40. O Reitor será nomeado
pelo Presidente da República dentre
tproíessôres catedráticos efetivos em
exercício, eleitos pelo Conselho Un1versitárro, em lista tríplice; e por votação uninominal.
Art. 41. A nomeação do Reitor se
fará pelo prazo de três anos, podcndo o nomeado ser reconduzido na rorma do artigo anterior.
Art. 42, Quando a escolha do Reitor recair num dos Diretores das unidades universitárias, êste passará o
exercício da Diretoria ao seu subtituto eventual, enquanto durar o impedimento.
Art. 43. O Více-Reítor será eleito
dentre os proressôres catedráticos
membros do Conselho Universitário,
por maioria de votos, e a duração de
seu mandato será igual ,à do Reitor.
S 1.0 O ViCe-Reitor substituirá o
Reitor em suas ausências eventuais e
afastamentos até sessenta dias.
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§ 2.° Na ausência ou impedimento
do Vice-Reitor, a substituição far-sa-á
pelo .professor catedrático mais antigo
em exercício no Conselho Universitário.
.
Art. 44. A Reitoria, órgão central
da administração da Universidade,
compreenderá:
a) Departamento de Administração;
b) Departamento Cultural e de Assistência ao Estudante;
c) Biblioteca Central.
§ 1.° A organização e atribuições dos
Departamentos e da Biblioteca Central
serão estabelecidas no Regimento Interno da Universidade.
§ 2.° No desempenho de suas funcôes o Reitor será auxiliado por- um
Gabinete.
Art. 45, São atribuições do Reitor:
a) representar a Universidade em
juizo ou fora dêle;
zn convocer e presidir a Assembléia
Universitária, o Conselho de Curadores e o Conselho Universitário, cabendo-lhe, nas reuniões, o dir-eito de
voto:
c)' superintender os serviços da Reitoria;'
."
d) inspecionar pessoalmente as unidades uníversítác-ías, levando ao ':0nhecímento do Conselho Universitário
as irregularidades que demandem providências dêste;
e) assinar, com o Diretor de cada
estabelecimento de ensino superior, os
diplomas conferidos' pela Universidade;
f) organizar, ouvidos os Diretores
das unidades universitárias, os planos
de trabalho anual e submetê-tos ao
Conselho Universitário;
g)
organizar, ouvido o Conselho
Universitário, os projetos de orcamenta anual e submetê-los ao Oonselho de Curadores;
h) homologar as propostas de orçamento anual d8.8 unidades uníversltárias que não fôrem mantidas 01.1
subvencionadas pelo Govêrno Federal;
i) admínisbrar as finanças da Universidade:
j) admitir, transferir e dispensar os
empregados remunerados com :-ecursos próprios da Universidade;
-k) remover, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal admillÍstrativode uma para outra das
unidades universitárias mantidas pelo
Govêrno Federal;
l) exercer o poder dísciplírran:
m) organizar os serviços didáticos e
admmistratívos das unidades que necessttem dêsse reajustamento· por teTem sido incorporadas à Universidade;
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OAPiTULO IJ

n) apresentar ao. Conselho de Curadores anualmente ou quando solicitado,' completo relatório da situação
orçamentárta e das atividades umver-

suàrras:

o) contratar professõres vara cursos

especiais, por propostas do Conselho

Universitário, e autorização do Ccnselho de Curadores, obedecida a legís. lação federal;

p)" empossar os Diretores e os professôres catedráticos das unidades
uníversttár ías, em sessões das respectivas Congregações;
q) designar e dispensar os chefes
de serviço;
r) propor ao Conselho Universitário
as alterações de lotação dos funcionários 'a-dministrativos da Reitoria ,8

das unidades universitárias mantddàs

pelo Govérno Federal;
s) encaminhar ao Ministério da
Educação e. Saúde a proposta de orçamento da Universidade:
t) promover, perante o Conselho de
Curadores, a abertura· de créditos
quando -as necessidades do serviço o
exigirem;
u) leva-r ao: conhecimento do Conselho Universitário as representações,
reclamações ou recursos de professôres. alunos ou Juricíonáríos das unidades universitárias;
v) zelar pela fiel execução dêste
~tatuto;
x) desempenhar as demais atribuiçõe-s não especificadas neste Estatuto,
mas inerentes ao cargo, de acórdo com
a legislação vigente e com os prln.cipics gerais do regime universitário,
Art. 46. O Reitor usará nas solemdades universitárias vestes talares, com
o distintivo de seu _cargo,
Art. 47. O Reitor presidirá as sessões
de Congregação, Conselho ou Assembléia .a que comparecer.
Parágrafo único, Nas sessões de
Congreg-ação da .Facl~làade ou Esc0la
a que pertencer terá direito de V0tO.
TiTULO IV

Dos estabelectmenaos de ensino
C:..~P1TULO
DOS

ÓRGÃOS

DAS

I

FACULDADES

E

ESCOLAS

Art.. J~8. A Direção e a administração das faculdades e escolas serão
exercidas pelos seguintes órgãos:
a)
Oonrrreaacão:
i» Con~eU~o - Departar.Í1enhl;
c)
Diretoria,

DA

CONGREGAÇÃO

.Art , 49. A Congregação, órgão superior da direção pedagógica e didática
das faculdades e escolas independentes, é constituída:
a)
Pelos professôres ca.tedráticcs
no exercido de suas funções;
b)
pelos professôres adjuntos ou
docentes livres quando em exercício
de catedráticos, nomeados interinamente na forma dêste Estatuto;
c) pelos professôres catedráticos
em disponíbihdade:
d)
pelo representante dos docentes
livres, eleito na forma do Regimento
Interno de cada Faculdade ou Escola.
Parágrafo único,· Os . professôres
eméritos também poderão ter assento
nas Congregações, ccrutorme disponham os respectivos Regimentos Internos.
Art. 50. A Congregeçáo funcionará
com a presença da- maioria de seus
membros, salvo nas sessões solenes',

51. Compete à Congregação:
eleger o Diretor e o Vice-Ditar da Faculdade cu Escola, na forma
do seU Regimento Interno;
b)
eleger o seu Representante no.
Conselho Universitário;
c) deliberar sôbre questões relativasao provimento de cargos de ma- .
glstério, na forma estabelecida no respectivo Regímento e de acôrdo com
as disposições dêste Estatuto;
d)
deliberar sôore questões que
direta ou mdiretamente interessarem
à ordem didática, na forma estabele- .
cida no Regimento Interno e de acórdo com M disposições dêste Estatuto;
e)
dellberaa- em primeira instância sôbre a destituição de membros
do magistério;'
j)
colaborar com os órgãos da
Universidade em tudo quanto ínteressar a esta e à unidade universitária;
g)
elaborai- o Regimento Interno
da Faculdade ou Escola para ser
aprovado na forma dêste Estatuto;
h)
delâberar sõbre a realização de
concursos, elegendo os seus representantes nas comissões examinadoras;
i)
fíxar anualmente o número de
alunos que possam ser admitidos à
matricula:
j) aprovar os programas de enslno, mediante parecer. do Conselho
Departamental:

.Art.
a)
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k)
exercer as atribuições que lhe
forem conferidas pelo Regimento Interno.

OAiPiTULO LII
DO CONSELHO

DEPARTAMENTAL

Art. 52. As faculdades e escolas
se organizarão em Departamento formados pelo agrupamento de cadeiras
afins ou conexas.
Art. 53. Cada Departamento, que
se constituirá no mínimo de três -cadeiras, será. dirigido por um professor catedrático, designado pelo Reitor,
por proposta do Diretor. mediante escolha dos respectivos catedráticos.
A-rt. 54. Os Chefes dos Departamentos, reunidos em Assembléia sob
a presidência do Diretor, constituem
o .Conselho Departamental.
Parágraão único. O Conselho Departamental se reunirá, originàrramente, uma vez por mês e, extra ordioàrramente, quando o Diretor .lulgar necessário.
,~rt. 55. O Conselho Departamental
terátas seguintes atribuições:

a) emitir parecer sôbre assuntos
de ordem didática que tenham de ser
apreciados pela Congregação e outros que lhe forem submetidos pelo
Diretor:
b) dar parecer sõbre os programas
letivos e, ouvidos os respectivos Departamentos, sugerir a conveniente
harmonização do ensin-o das diversas
disciplinas entre si, especificando-se,
obrigatórlamente, em cada um dêles,
os pontos práticos e os pontos téóricos:
c) emibír parecer sôbre prêmios escolares;
d) propor e regular o regime de
tempo integral para os -professôres e
auxiliares de ensino, segundo as conveniências específicas;
e) propor o contrato de professôres
para a regência de cursos ou para
a realização de pesquisas;
t) resolver sôbre questões relativas
a matrículas, trabalhos escolares, provas parciais e exames finais, ouvido o
respectivo professor. quando fôr o
caso;
g) escolher os membros das comissões examinadoras de concurso estra.,
nhos à oonereeacão:
h) oi'gani~ar"" seu' Regimento In, terno.
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CAPíTULO IV
DA REITORIA

Art. 56. A Diretoria, representada na
pessoa do Diretor, é o órgão executívo que coordena, fiscaliza e superlnrende tôdas as 'atividades da .unidade
'Universitária.
Art. 57. O Diretor será eleito pela
Congregação dentre os professôres catedráticos em exercício, sendo por três
anos o mandato, só podendo ser reeleito pelo menos com dois terços dos
Votos da totalidade dos membros da
Congregação.
Art. 58. O Direto:' será substituído
em suas faltas e impedimentos por
um Vice-Diretor eleito trienalmente
pela Congregação dentre os professôres catedráticos em exercício.
Art. 59. São atribuições doDiretor:
representar a unidade universitária em juízo ou fora dêle;
b) conferir grau e assinar, juntamente' com o Reitor, os diplomas' ex':'
pedidos;
c) submeter ao Reitor a proposta
do orçamento anual da .unídade .uníversitárâa:
d) apre~ental' ao -Reitor. anualmen;
te, relatório dos trabalhos do estabelecimento; nêle assinalando as providências a serem tomadas para maior
eficiência do ensino;
e) convocar e presidir as reuniões
da Congregação e do Conselho Departamental:
f) executar as decisões da Oongregaçâo, do Conselho Departamental e
do Conselho Universitário;
g) fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialment-e no que
respeita à observância de horários e
dos programas e à atividade dos professôres, docentes livres, auxiliares de
'ensino e estudantes;
h) exercer o poder diretivo e disciplina-r sôbre os funcionários;
i) superintender todos os s-erviços
administrativos da unidade universitária, adquirindo material e contratando obras e serviços;
,
j) designar os professôres adjuntos
e os substitutos Interinos dos proíessôres catedráticos, na forma dêste Estatuto;
1c) manter a ordem em tôdas as
dependências do estabelecimento e
aplicar penalidades regulamentares;
l) fazer parte do Conselho Universitário;
m) cumprir e fazer cumprir as dlsposições dos.respectivos regulamentos.
a)
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TíTULO V
Da organização didática
Art. 60. Na organização didá-tica e
n03 métodos pedagógicos adotados nos
-estabelecimentos universitários será
atendido a um tempo o duplo objetivo
de ministrar ensino eficiente e de estímular o espírito de investigação.
Art. 61. As unidades universitárias deverão possuir os elementos indispensáveis ao preenchimento pleno
de suas finalidade-s.
Art. 62.

Nos métodos pedagógicos,

em qualquer dos ramos do ensino universitário, a instrução será coletiva,
Jnrüvidual ou combinada, de acôrdc

com a 'natureza e os objetivos do ensino ministrado.
Parágrafo único. O planejamento
dos estudos, a organização dos cursos,
os métodos da exposição doutrinária
ou de demonstração prática, a participação ativa dos estudantes nos trabalhos escolares e quaisquer outros
aspectos do regime didático serão tnstdtuídos no Regtmento de cada estabelecimento.
Art. 63. OS CUl'SOS universitários
de ensino superior são os seguintes:
a) cursos de graduação;
b) cursos de pós-graduação:
c) cursos de aperfeiçoamento;
d) cursos de especialização;
e) cursos de extensão universitária.
Art. 64. Os cursos de graduação,
básicos em todos os estabelecimentos,
são constituídos de modo que se respeitem os padrões mínimos fixados
.na lei federal para os efeitos do reconhecimento dos diplomas expedidos.
Art. 65. Os cursos de pós-gradua-ção serão definidos e organizados nos
regimentos de cada estabelecímento
segundo as conveniências específicas.
Art. GG. Os cursos de aperfeíçcamenta são destinados a ampliar conhecimentos de qualquer dísclplina
cu de determinados domínios .da
mesma.
AJ.'t. 67. Os Cili'SOS de especialização destinam-se a ministrar conhecimentos aprofundados nos diferentes
ramos de estudos filosóficos, cientificas, técnicos ou artísticos.
Art. 63. Os cursos de extensão
uníversttáría destinam-se a prclongar, em benefício coletivo, aativídade dos estabelecimentos, tendo como
principal objetivo a difusão cultural.
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Art. 69. São considerados de grau
superior, para os efeitos oeste Estatuto, os estabelecimentos de ensino
que ministrarem, pelo menos, mil curso de graduação.
Parágrafo único. Entende-52 por
curso de grau superior aquêle que
conta, dentre as. exigências para. a
sua matrícula, a de possuir o .candidato curso secundário completo, 11a
forma da legislação federal.
Art. 70, Receberá diploma. de doutal' o graduado que defender tese, na
qual apresente pesquisas originais . ou
revele conceitos doutrinários pessoais
de real valor.
Parágrafo único. Só poderá apresentar tese para doutoramento aquêle
que tenha terminado o curso de pósgraduação ou que conte três anos de
graduado, no mínimo.
Art. 71. A Universidade, por _s~a
Reitoria, fará publicar um anuano
que registre a vida universitária no
ano anteri-or e outras ínformacões
que interessem ao corpo docente e
discente de cada estabelecimento.
Art. 72. A Universidade publicará
"Arquivos", que serão constituídos de
tantãs volumes quantas as unidades
universitárias e destinados à divulgação de trabalhos originais de natureza exclusivamente técntco-ctcntüíce.
TÍTULO Vl
TIo corpo docente
Art. 73. O corpo decente das faculdades e escolas poderá variar na
sua. composição de acordo com a natureza ueculiar do ensino a S21' ministrado, inas o professorado deverá ser
constituído por urna carreira de aces50 gradual e sucessivo.
Art. 74. A carreira do professorado obedecerá à seguinte seriação:
a) docentes livres;
õ) professôres adjuntos;
c) professôres catedráticos.
Parágraf o único. Além dos titu'lares enquadrados nos diversos postos da carreira do professor-ado, farão parte, eventualmente, do corpo
decente, os professôres interinos e os
contratados,
Art. ~·5. O ingresso na carreira do
professorado se rárá mediante concur-so para docente livre, ressalvado o disposto no art. 77.
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Art. 76. Os professôres adjuntos
serão nomeados, pela forma dêste Estatuto, por Indícaçâo dos respectivos
professôres catedrátdcos, permaneceudo em exercício enquanto dêles merecam conüancu.
. Parágraf o único. A escolha para
professor adjunto só se fará entre docentes livres da disciplina, devendo
ter preferência o que fôl' 'assistente.
Art. 77, Os professô s catedráticos, escolhidos mediante concurso na
forma estabelecida no Regimento das
faculdades e escolas, serão nomeados
pelo Reitor, ressalvados os dispositivos
dêste Estatuto.
Parágrafo único. Ao concurso para
professor catedrático somente poderác
concorrer os professôres adjuntos
e
docentes livres da disciplina ou de cüsclplína afim, os catedráticos de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos
pelo Govêrno Federal e, excepcionalY. .nte, pessoas
de notório saber, a
juízo de dois terços da respectiva
Congregação.
Art. 78. A docência livre será concedida mediante concurso de títulos e
de provas e seu exercício não constdtui acumulação vedada por lei.
Parágrafo único. S6 poderá inscrever-se no concurso para docente livre
aquele que tenha defendido tese ou
conte três anos de graduado, no mínimo.
Art. 79. De três em três anos, será
feita pelo "tonselho Universitário
a
revisão do quadro ftos docentes livres,
a fim de serem excluídos o::; que não
houverem exercido atividades eficientes no ensino ou não tiverem pubítcado tra' lhos de valor doutrinário ou
prático.
Parágrafo único. O simples desernpenha de funções públicas em comissões técnicas, a participação das comissões julgadoras de provas parciais
ou exames finais bem como a apresentacãc de trabalhe.. de autoria, duvidosa
e á exibição de atestados graciosos t-ão
constituem prova do preenchimento
dos requisitos discriminados neste dr~
tigu.

,

.

Art. 80. São considerados auxiliares de ensino os que cooperam com o
professor catedrático na realização dos
cursos de graduação.
Art. 31. Os auxiliares de ensino terão as seguintes categorias:
a) Chefe de Clínica ou Chefe de La,
boratórto:
r» Asststente .
Art. 32. Os Chefes de Clínica ou de
Laboratório devem ser docentes livres
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Art. 83. Poderão ser contratados
professôres de nomeada, nacionais ou
estrangeiros, que se íncumbacn da regência de qualquer cadeira, da realização dos cursos de aperfeiçoamento e
de especialização ou ainda da direção
e execução de pesquisas científicas.
Art. 84. Os professõres catedráticos serão destituídos do cargo nos seguintes casos:
a) desempenho de cargo efetivo que
impossibilite exercício;
b) abandono;
c) desídia inveterada no desempenho_de suas funções ou prática de atos
incompatíveis com a dignidade da vida
universitária, apurados em processo
regular.
Art." 85. O professor que aceitar
mandato popular ou comissão do Govêrno Que o obrigue a ausentar-se da
sede da Universidade ou o incompatibilize para o exercício das funções será
considerado licenciado pelo tempo que
durar o mandato ou a comissão.
ATt. D3. O provimento do cargo de
professor catedrátãco poderá ser feito,
se assim o justificarem irrecusáveís
vantagens para o ensino, pela transIerência de professor catedrático da"
própria Universidade ou de outra re-'
deral ou equiparada, porém, semente
para a mesma díscíplína ou afim, desde que aceita por dois têrços da respectiva Congregação e não estando
aberto concurso.
Art. 87. Para regência interina de
cátedra terão preferência os proressôres adjuntos e os docentes livres, nessa
ordem, podendo, na falta ou impedimento dêsses, ser admitido professor
contratado, assegurado o exercício até
o provimento efetivo.
Art. 88. Nos impedimentos eventuais do professor catedrático, a suestltuíção caberá, por designação. do Diretor e indicação do professor catedrático, ao professor adjunto ou, na
sua falta, ao Chefe de Laboratório ou
de Clinica.
Art. 89. O concurso para o provimento do cargo de professor catedrático será aberto dentro de trinta dias
depois de vaga a cadeira e iniciado
no prazo máximo de um ano após o
encerramento da inscrição.

TITULO VII
Do pessoal adminiati-ativc
Art. 90. O Regimento Interno de
cada Faculdade ou Escola díscrãmínará os direitos e deveres, a natureza
dos cargos e as funções do pessoal
administrativo.
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Parágrafo único. O cargo de Secretário de cada unidade unlversítária só poderá ser exercido por diplomado no respectivo ramo de ensino.
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TiTULO X

Da vida social nníversítárta

Art. 95. A vida social universitária
terá como organizações fundamentais:
a) as associações constituídas pelos
,Do regime escolar
membros do corpo docente e discente
dos estabelecimentos nos quais possam encontrar ambiente propício à
Ai-t , 91. A admissão inicial em
orientação e renovação dos ideais
qualquer curso universitário, o regiuníversítários ;
me dos cursos e provas para a apub) as organizações que sirvam para
ração do aproveitamento dos alunos, a
vincular .a Universidade à sociedade.
concessão de diploma, tôdas as quesArt. 96. A Asscciacâo dos Protões que interessem à vida escolar, não
Iessôres Universitários da Bahia, que
previstos neste Estatuto, serão regulados nos regimentos internos das res- ' terá como Presidente o Reitor, des-.
tina-se:
pectávas faculdades e escolas.
a)a instituir e efetivar medidas 'de
Parágrafo único. E' vedada a maprevidência e beneficência que postrícula simultânea em mais de um
sam aproveitar a qualquer .membro
curso de graduação.
do corpo docente;
b) a efetivar. reuniões de caráter
científico para comunicações e disTíTULO IX
cussões de trabalhos realizados nos
estabelecimentos e institutos; .
Do regime disciplinar
c) a promover reuniões de caráter
social.
Art. 92. Caberá a cada unidade
Art . 97. O corpo disc-ente de. cada
universitária- a responsabilidade da
estabelecimento organizará associafiel observância dos preceitos condições destinadas a desenvolver o es~
zentes com a ordem 'e a dignidade do
pirita estudantil, a defender os inensino.
terêsses gerais dos estudantes, e a.
Art. 93. O regime disciplinar será
tornar agradável e educativa .a sua
estabelecido no Regimento Interno de
presença.
cada faculdade ou escola, subordlArt. 98. Em cada unidade univernando-se às seguintes normas gerais:
sitáriahaverá um Diretório Acadêmico.. constituído de nove membros; no
a) as penas disciplinares serão:
mínimo, que será reconhecido pela
1) advertência;
Congregação como órgão legitimo da
2) repreensão;
representação, para todos os efeitos,
3) suspensão;
do corpo discente do estabelecimento.
§ 1.0
Cada Diretório organizará
4) eliminação;
comissões permanentes, dentre as
b) as penas especificadas nos inciquais devem figurar as seguintes:
sos 1 e 2 da alínea a serão de compea) comissão de beneficência e pretência do Reitor 0 dos Diretores;
vidência;
b) comissão cultural;
c) 2,3 penas de suspensão até 30
c) comissão social;
dias serão da competência do Reitor
d) 'comissão esportiva.
e dos Diretores e as de mais de 30,
§ 2.°.
As atribuicões do Diretório
do Conselho Universitário e das Congregaçôes:
serão fixadas no S2U- Estatuto, previamente aprovado pela Ocngregação .
d) a pena de eliminado será da
Art , 99. Na elaboracão anual do
competência do Conselho Uníversibáorçamento das faculdades e escolas
rio, chamando-se expulsões, em relação
se. reservará uma- subvenção para o
ao corpo discente, e déstátuíçâo, em
Diretório Acadêmico na forma da lerelação ao corpo docente.
gislação federal.
Art. 94. Das penas disciplinares
Art. 100. Destinado a condensar e
aplicadas por qualquer autoridade centralizar as atividades sociais do
universitária caberá recurso, sempre,
corpo discente da Uníversídade conspara a autoridade imediatamente sutituir-se-á o Diretório Central dos
perior, sendo o Conselho UníversítáEstudantes, composto por dois reprerio a última instância em matéria
sentantes de cada Diretório AC8,dêdisciplinar.
mico.
TiTULO VIII
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Art. 101. Ao Diretório Central dos
Estudantes cabe:
a) defender os ínterêsses gerais da
dassepel'ante autoridades superiores
de ensino e perante os poderes públicos;
b) promover a aproximação e a. solidariedade entre os estudantes dos
diversos estabelecimentos;
c) 'realizar entendimentos' com os
diversos diretórios aca.dêmícos, a fim
de promover a realização de solenidades acadêmicas '2 de reuniões sodais'
d) "organizar competições desportivas que aproveitem à saúd-e dos estudantes;
e) promover reuniões de caráter
cultural, nas quais se exercitem os estudantes em discussões de temas doutrinários ou de trabalhos de observaçâo e de experiência social;
j) representar, por seu Presidente,
o corpo discente no Conselho Universitário'
g) oí..ganízar e oficializar as excursões culturais, de acôrdo com a Reitorta.
Art. 102. Os antigos alunos das
diferentes faculdades e escolas erganizaa'âo a Associação dos Antdgos Alunos que se representará no conselho de Curadores depois de reconhecidoe aprovado seu Estatuto pelo
Conselho Universitário.
TíTULO XI
Disposições Gerais
Art. 103. As faculdades e escolas
fornecerão à Reitoria. todos os elementes relativos a inscrições, matriculas e transferências, que forem n-ecessários aos serviços centrais,
Arb, 104, As taxas e emolumentos
refer-entes a todos os serviços das unidades mantidas pelo Govêrno Federal serão pagos na sede da Reitoria.
Art. 105. A Universidade praticará
sob sua exclusiva responsabilidade todos os atos peculiares ao .sou funcio-

namento .

Art. 106, As condições gerais de nomeação, licenciamento, aposentaçâo,
disponibilidade e admissão dos servidores _públicos lota-dos na Universidade são as estabelecidas na legislação
federal.
Parágrafo único. Tôdas as occrrências relativas à vida funcional dos .3e1'-
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vldores públicos a que se refere êste
artigo serão ato contínuo comurrloadas à Divisão do Pessoal do Mlnrstério da Educação e Saúde, para os devidos assentamentos.
Art. 107. O corpo docente e os servidores das unidades universitárias não
mantidas pela União na data em que
forem incorporadas à Universidade,
continuarão no gôzo dos seus direitos
e vantagens, não adquirida a qualidade
de funcionários públicos para qualquer
efeito ..
Art.1DS. O Govêrno Federal reconhecerá como oficialmente válidos para todos os efeitos legais os diplomas
ou certificados de estudo." os boletins
de exames e demais atos regularmente
expedidos ou -realizados por qualquer
unidade universitária.
Art. 109. Em tôdas as eleições para
cargos universitárlos, em casos de empate, considerar-se-á eleito o mais antigo.
Parágrafo único. Em se tratando de
professôres catedráticos, a antiguidade
se conta a partir da investidura na cátedra.
ArL 110, A Universidade terá um
estandarte e adotará um símbolo e um
dístico apropriados,
Art. 111. O presente Estatuto ,sõmente poderá ser modificado mediante proposta do Reitor ou de um têrço, pelo menos, dos membros do Conselho Universitário e aprovada em sessão especialmente convocada para êsse fim, por dois terços, no mínimo, da
totalidade dos membros do Conselho.
Parágrafo único. As modificações en.,
trarão em vigor depois de aprovadas
pelo Govêrno Federal e publicadas no
"Diário Oficial" da República.
Art. '112. As unidades uníversitárias só atenderão a interêsse do corpo
discente respectivo quando. pleiteados
por intermédio do seu Diretório Acadêmico.
TíTULO XII
Disposições 'I'rariaitórlas
Art. 113. Dos candidatos aos concursos para pr-ofessor catedrático e
cujas inscrições tenham sido abertas
antes do Govêrnc Federal aprovar ·0
presente Estatuto; serão exigidas tão
somente as condicões estabelecidas na
Ieglslaçâo vigente-à data dos respectivos editais,
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Art. 114. Dentro de 90 dias após
a aprovação do presente Estatuto pelo
Govêrno Federal, cada unidade uni-

versitária deverá submeter o respec-tívo regimento Interno à homologação
do Cons-elho Universitário.
Art. 115. Enquanto não adquirirem

plena autonomia, as .Escolas Anexas da
Odontologia e Farmácia constituirão

seus respectivos Conselhos, sob a presidência do Diretor da Faculdade de
Medicina, elaborando seu regimento

in-

terno e deliberando sôbne assuntos atinentes à representação na Uníverslda.,

de e questões didáticas.
Parágrafo "(mico. Cada Conselho se-

rá constituído pelos professôres. que
lecionem disciplinas privativas e - dois
dos que lecionem disciplinas não' prtvatívas, escolhidos pela Congregação
da Faculdade de Medicina .. -

te J.l ariani,

Clemen-

DECRETO N,.o 22.638, DE 25 DE FE~
VEREIRO DE 1947
Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a reajustar as taxas de água
e criar taxas dJe esgotos, em subs-

tiiuiçtio às taxas d..e saneamento.

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

12 do Ato das Disposições Constltucíonaís Transitórias e
Considerando que o Govêrno Federal - Decroto-Ieí n.c 2.646, de 1 de
outubro de 1940, decretou que, a partir de 1 de janeiro de 1941, fosse apli-

cada n-os serviços de

abastecimento

de água e de esgotos sanitários do
Distrito Peden-al e regiões vizinhas,
novas tarifas sob a forma de urna taxa de base (consumo mínimo) e de
uma ou várias taxas para Os consumos excedentes, calculadas de modo
. a produzirem um aumento de 50% 86ore a arrecadação das taxas de água
e de 100% sóbre as taxas de saneamento então em Vigor;
Considerando que o Decreto-lei nümero 3.743, de 23 de outubro de 1941,

estabeleceu que se não estivessem
aprovadas as novas. tabelas de taxas
de que trata o Decreto-lei n.e 2.646,
de 1· de outubro de 1940, até a época
normal da cobrança das taxas de água
e de esgotos relativas' a 1942, seriam
as' mesmas cobradas naquele exercício pela aplicação das taxas então em
vigor majoradas de 50% em relação
às de água e de 100% em relação às
de esgoto;
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Ooneíderando que, posterrcrmente, o
Decreto-lei n.v 5.614·, de 24 de junho
de 1943, estabeleceu quevenqnanto :J
serviço de abastecimento d'água estivesse a cargo do Governo da União
as taxas de agua e de esgoto seriam
cobradas na mesma base do que foi
estabelecido para o exercício de 1942,
~ 1.0 do artigo 1.0 do Decreto-ler número 3.743, de 23 de outubro de 1941,

ficando' assim as taxas antig'lsv5.go-

rando até a presente data com a simples majoração das percentagens ci-'

tadas;
Considerando que os referlcos ser-

viços atualmente estão a cargo da
Prefeitura do Distrito Peccral e que
o aumento por meio de percentagens
sôbre as tabelas antigas é nitidamente de caráter provisório;
Considerando que a partir de 25 de
abril do corrente ano reverterão para a Prefeitura tôdas as' obras, instalações e encargos da "The Rio de
Janeiro City Improvements Company
Limited";

Considerando ainda que se torna
necessário obter recursos para cobrír
as despesas de juros e amortização decorrentes do contrato de financia-

mento celebrado com a caixa, Econômica Federal do Rio de Janeiro para a construção da segunda adutora
do Ribeirão das Lages, assim como
para atender às despesas de custeio
e aperfeiçoamento dos serviços,
Decreta:

Art. 1.0 As taxas de consumo dágua e as taxas de esgôto, no Distrito
Federal, ficam fixadas de acôrdo com
as tabelas anexas.
Art. 2,° A taxa de saneamento fica
abolida, em conseqüência da sua substttuição pela de esgôto, prevista. no
artigo anterior.

Ai·t. 3.° O presente Decreto entrará em vigor a partir de 1.° de janeiro
de 194.3, revogadas as disposições em
contrárto.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da
República.
Brrnrcc G. DUTRA
Benedito Costa Neto,
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TABELA II
CONSUMO DOMICILIÁRIO

Pena dágua

I

Categoria I

Valor locativo mensal

crs

~I

6.'
7.a

Mensal

.

150 a 300
II De1)e 301
a 450

I

5.:;1,

TAXA

I

I
I Inferior a 150
I

3.:1.

I

Anual

7.50

00.00

12.50

150.000

17.50

210.00

De 451 a 600

22.50

270.00

I De 601 a 300

27.50

330.00

32.50

390.00

De 1.001 a 1.200

3'7.50

450.00

I Superior a 1.200

40.00

180.00

I

I

i

De 801 a 1. 000

I

.

TABELA IV
ESGÔTO

Residências

I
Categoria I

Valor locativo mensal

I

eis

LU

Taxa

Taxa
Mensal) Anual

I

I

I Inferior a

150 .....•••••

Comércio
e Indústria

6.00

I

IMensal I

Anual

72.00

2.:1.

De

150 a 300

10.00

120.00

3."

De

301 a 450

12.50

150.00

4.:1.

De

451 a 600

15.00

180.00

17.50

210.00

5.'

De

601 a 800

17.50

210.00

22.50

270.00

6.'

De

801 a 1.000

22.50

270.00

27.50

330.00

.·,oe ,1.001 a 1.200

27.50

330.00

32.50

390.00

Superior a 1.200

30.00

360.00

35.00

420.00

7.'
8."

II

.........

IIiI

TABELA

CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL
.

\ ~
I iíi

Hidrômetro

Diâmetro
mm

oacecídade
m3

I 8 S~
1 ?jj
~ªs
I

10 15 -

15
20
25
30
40
50

65

75
100
100
125
125
150
c_ 'l5
c - 150

86 -

Até

3
5
7
10
20

Até
Até
Até
Até

Até
Até 40 -

Até

Até 65 -

Até

Até
Mé
Até

Coleção das Leis -

S

30
80
125
200
350
I
)lO
500
45
700
50
800
70 I 1.200
100 I 1. 'lOG
120
2.000
130
2.200
150
2.500
10.000
.15.000

I

'Volume 11 ----.;-.

COnsumo Comercial
Taxa mínima

mensal

c-s

18,00
48,00
75,00
120,00
210,00
300,00
420,00
480,00
720,00
1.040,00
1.200,00
1.320,00
1.500,00
6.000,00
9.000,00

I
I
I
I

,

I

I

I

Consumo normal

I

CI'$O,70 POr m3

I
Até
Até
Até
Até
Até

.... , ....•.......
....•..•. '" .....
.................
.. ' ..............
.............. '"

60
160
250
400
700
Até ...•..•..•....•..
1.000
Até .................
1.400
Até .................
1.600
Até .................
2.400
3.400
4.000
Até .................
4.400
Até ......•..........
5.000
Até ...•.......... '"
20.000
Até ..........•...... 3G.OOO

.,

.. i

Icons. excedente

Or$ 0,60 por ma

1:lí ::::::::::::::::

II

Consumo Industrial

ma/mês
ma/mês

"S
11

roa/mês

ma/mês
ma/mês

ma/mês I
ma/mês
ma/mês
ma/mês

ma/mês
ttl3/rnês
ma/mês

ma/mês

m3-/mês
ma/mês

I
I

I
I

I

ª

~

o

j
"o
"

j

l

Taxa nnmma
mensal
Cr$

21,00
56,00
87,00
140,00
245,00
350.00
490,00
560,00
Ma,OO
1.190,00
1.400,00
1.540,00
1. 750,00
7.000,00
10.500,00

Consumo normal
Cr$ 0,70 por

\1
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Atté
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até

Icons. excedente
I
\ Cr$ 0,80 por m~:

ma

90 ms/mês
... '" .. ' ........
240 ma/mês
•. ' '" ......•....
.................
375 roa/mês
.................
600 ms/mês
1.050 ma/mês
................•
1.500 roa/mês
.................
2.HlO ma/mês
......... ~ .......
.........•.....•. . Z.400 ma/mês
S .600 ma/mês
•............. '"
...•...••...•....
5.100 ms/mês
.•...............
6.000 ma/mês
.................
6.600 m3/mês
7.50G ma/mês
.................
................. sa.Ooo ma/mês
.•.•............. 45.000 m3/mês
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DECRETO N.o 22.639, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1847
Cria na Preíeiiura do Distrito Federal o Serviço de Neurologia e clá
outras providências.

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confc~'e O artigo 12 do Ato das Disposições Cons-

titucionais 'I'ransítórras, decreta:
Art. 1.0 Fica criado, na Prefeitura
do D~strito Federal, o Serviço de Neurologia (S. N.), diretamente subordinado &0 Diretor do Departamento de
Assistência Hospitalar da Secretaria
Geral de Saúde e Assist&ncia~
Art. 2.° O Serviço de Feurclogta (S.
N.) tem por finalidade promover, orientar e coordenar a assistência aos
portadores de enfermidades do sistema nervoso no Distrito Federal.
Art. 3.° O S. N. será dirigido por
um Chefe de Serviço padrão N cargo em comissão, mie fica igual{nente
cl'i:,.C no Quadro Permanente (Q:.
P.) da Prefeitura do Distrito Federal e cujo provimento deverá ser felto com médico especializado em neurologia.
Art. 4.° Pica o Prefeito do Distrito' Federal autorizado a expedir os
atos e a abrir os créditos necessários
à organização e funcionamento do S.
N., inclusive admissão de pessoal indispensável.

Art. 5.0 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 6,° Revogam-se as disposlçôes

em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA

eeneascto Costa Netto
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Ex.scUTII,'O

pôsto de transmissão de propriedade
incidente sôbre o prédio n.» 42 da rua
Hilário de Gouveia, destinado :1 Maternidade da Mãe Pobre, e :1 concede'!', na forma dos arts .. 15 e 16 do
Decreto-lei n.» 157, de 31 de dezembro
de 1937, isenção do ímpôsto predial
incidente sôbre o referido ímovel, a
partir da data da transmissão ôer.rative do mesmo para a citada Instituição, vigorando a ísençâo oêste fnbuto enquanto o imóvel mencionado
servir àquele fim.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de Tevereiro de
1917, 126.° da Independência e 59.0 da

República.
EURICO G.

DUTRA

Benedicto Costa

Netto

DECRETO N." 22.641 _ DE 25 DE
PEVEREIRO DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmcs de artigo 1.°, alínea n, do Deereto-lei n.e 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe C da carreira de Gráfico,
do Quadro Suplementar do Ministério da .Iustíça e Negócios Interiores,
vago em virtude da promoção de Djanira de Araújo Abreu, devendo a dotação correspondente ser levada a cré;
dito da Conta Corrente do Quadro
Perman-ente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em ,25 de fev-ereiro
de 1947, 126.° da, Independência e 59.°
ela República.
EURIco G. DUTRA

Benedicto Costa

Netto.

DECRETO N.o 22.640, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a coneessdo de iscncão dos

DECH·ETO N.O 22.642 _ DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1947

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

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, Item I, da Constituição e nos

tributos que menciona (~ "Casa do
Pobre de Nossa Senhora de Copacabana" e dá outras providências.

12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distri-

to Federal a utorfza.do a .sentar a
"Casa do Pobre de Nossa Senhora de
Copacabana" do pagamento do ImColeçfio d0.8 Lels "- v ot. n

Svorunc cargo extinto

têrmos do artigo ú.v, alínea n, do Deereto-lei n.v 3.l95, de 14 de .abril de

1941. decreta:
Art. 1.0 Pica suprimido 1 (um) C8.rgo da classe G da carreira de Revisor

de Provas, do Quadro Suplementar do
Ministério da Justiça e Negócios In11
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tenores. vago em virtude da promoção de Artur Oberlander de Carvalho,

devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
€lli contrário.
.
Rio de .taneíro, em 25 de fev-ereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUtRA

Benedicto Costa Netto.

DEORETO N.' 22.643, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1947

Autoriza o Ginásio
das

Lágrimas,

de

Nossa Senhora

Uberlãmdia,
funcionar como colégio.
/

a

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos da Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei n. o 4.245,
de 9 de Abril de 1942, decreta:
Art. 1. o O Ginásio Nossa senhora
das Lágrimas, com sede em Uberlân-

dia, no Estado de Minas Gerais, 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 Nossa Senhora das Lágrimas.
ATt. 3.° O reconhecimento, que pe~
10 presente decreto é concedido ao
Colégio Nossa Senhora. das Lágrimas,
conceder-se-á, quanto aos seus cursos
clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de
1947, 126. o da Independência e 59. 3,
da República.
EURICO

G.

DUTp.A

Clemente Mariani
DECRETO N.? 22.644 - DE· 25
DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o Ginásio Coração de Jesus, de Florianópolis, a funcionar
como colégio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos da Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei nú ~
mero 4\ 245, de $ de abril de 1942, deereta:

EXECUTIVO

Art. 1.0 O Ginásio Coracão de Jesus, com sede em Florianópolis, no
Estado de Santa Catarina, 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 Coração de Jesus.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente decn ,." é concedido ao
Colégio Coração ( ._Vesus, considerarse-á, quanto aos
tS cursos clássicos
e científico, sob
J'ime da inspeção
preliminar.
Art. 4.0 Revoganc-se as disposições
em contrário.
Rio dê Janeiro, 25. de fevereiro de
1947, 126,° da Independência. e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente lrIariani.
DECRETO N.o 22.645 _ DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1947
Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral do Iâatcriat da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, decreta.:
Art. 1.0. Fica. aprovado o Regulamento da Diretoria Geral do Material da Aeronáutica que, com êste baixa assinado pelo Ministro. de Estado
dos Negócios da. Aeronáutica, para
execução dos Decretos-leis ns. 9.888
e 9.889 de 16 de setembro de 1946.
Art. 2.0 O aludido Regulamento enta-ará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em ccntrárlo ,
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA

Armando TrompowsJcy·

Regulamento da Diretoria
do Material da Aeronáutica
OAPíTULO I
MISSÃO E SUOOR!>J.NAÇÁO

Art. 1.0 A Diretoria do Material
(D. M.) é o órgão do Ministério da
Aeronáutica que tem por objetivo a'
direção geral, a coord-enação e o con,-,
trôle do Serviço de Material.
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Art. 2.° No cumprimento de sua
missão, a Diretoria do Material é responsável pela manutenção suprímento, armazenagem, distrrbuição , revisão,
reparação, recuperação, aquisição, tabrícaçâo, e por outras funções que lhe
forem atribuídas para o reparo e eficiência do material aéreo das instalações da maquinárla, dos equipamentos
para manutenção da infra-estrutura
da Aeronáutica.
Art. 3.° Compete, conseqüentemente,
a D. M, o estudo e estabelecimento
de normas para atender aos servlcos
de sua responsabilidade, bem como
fazer o contrôle e a mobilização da
indústria aeronáutica no pais, orientar e fiscalizar as questões relativas a
pesquisas, ensaios, projetos, homologaçâo e fabricação e produção do material aéreo. bélico, rádio, viaturas e dos
equipamentos em geral.
Al't. 4.° A Diretoria do Material,
ccmo órgão téeníco-administratívo, é,
na pessoa do Diretor Geral do Materral, subordinada diretamente ao Ministro da Aeronáutica .mantendD es~
treíta ligação com o Estado Maior da
Aeronáutica a fim de dar cumprhnento fiel às recomendações dêste, relativas à Fôrça Aérea Brasileira, nas
questões que sejam de sua atribuição.
Art. 5.° A Diretoria do Material
exercerá:
a) ação técnica, administrativa e
disciplinar totalmente sôbre os Parques, Pa-rques especializados, Fábricas,
Depósitos, Subdepósítos, Núcleos de
Parques e demais Serviços de Matertal que lhe forem diretamente subordinados, outros que os de Intendência e Saúde, do Ministério da- Aeronáutica, situados em tôdas as Zonas
Aéreas'
- o) ação técnica, por intermédio da
cadeia de comando, sôbre os órgãos
de direção e execução locais, especificados nDS respectivos regulamentos.
Art. 6.° Os órgãos e servicos de
Ma tertal. situados nas Zonas Aéreas,
ficarão disciplinarmente subordinados
aos respectivos comandantes das Zonas, no que se refere a ordens relativas à segurança e Itscallzaçâo externa.
CAPíTULO II
DRGA~ZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 7.° A Diretoria do Material
(D. M.), para realizar os seus objetivos. terá a seguinte organização interna:
Direção Geral
Gabinete
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Divisões
Seções.
Arb , 8.° Para execução das funções
que lhe são atribuídas, t-erá a D. M.
os órgãos de suprimento, manutencão e fabricação, constituídos pelos
Depósitos, Núcleos de Depósitos, Parques, Núcleos de Parques e Fábricas.
DIREÇÃO GERAL

Art. 9.° Ao Diretor Geral do Material (D. G. M.) quo exerce ação
supe-rior de comando sôbre D pessoal
da Diretoria e dos órgãos do Serviço
de Material da Aeronáutica (S. M.
Aér.) , que lhe são diretamente subordinados, compete ainda:
a) providenciar e decidir com responsabilidade própria, dentro da esfera de suas atribuições e autoridades',
sôbre tôdas as questões técnicas e administrativas, no sentido de dar perfeita execução às ordens do Ministro
da Aeronáutica;
b) cooperar com o chefe do Estado
Maior da Aeronáutica dando cumprímente fiel às suas recomendações, relativas à mobilização, instrução, 'adestramento e aparelhamento da. Fôrça
Aérea Brasileira e às suas instruções
relativas à execução de planos e programas aprovados pelo Ministro da
Aeronáutica:
c) f'iscadízar- e superintender os serviços dos órgãos subordinados à Díreteria:
d) entrar em entendimentos, diretamente ou por intermédio de seus prepostos ou agentes de ligação, com o
Estado Maior da Aeronáutica, Diretolias e chefias de Serviços, comandantes de Zonas Aéreas, grandes Unidades
e BaS23 Aéreas, sôbre os assuntos de
sua Dlretorla.;
e) solicitar os. recursos e o pessoal
necessários ao funcionamento do Serviço de Material da Aeronáutica (S,
M. Aer);
j) manter o Ministro dar Aeronáuticabem informado sóbre as condições e
as necessidades dos serviços e do pessoal que dirige;
g) estudar e propor ao Estado Maior',
da Aeronáutica, para aprovação do
Muusbro, medidas necessárias ao a-parelhamento dos órgãos do S. M. Aer.,
de maneira a possibilitar sua expansão, sem dificuldades e delongas, em tempo de guerra, bem como
tôdas as normas técnicas de conduta, manuseio e utdlízaçãc do ma-terial, que devem ser obedecidas por
todo o pessoal da Fôrça Aérea BrasíIeíra;

2J.2

ATOS

DO

PODER

h) apr-esentar ao Ministre, na época que fôr fixada, um relatório sucín-

to, compr-eendendo a esí.atisüca . elas

atividades da D. M. no ano anteríor e

uma. critica. contendo sugestões visando
sanar ns defícêncías encontradas.
Gabinete,

Art. 10.° - O Gabinete, diretamente
ligado ao D. G. M., destinado
Chefia

Secãc Auxiliar
Secão Legal

Secão de avíôes distribuídos para o
servíco da D. M.
Al't. 11 - São atrlbuicôes do chefe
-

cumprir e fazer cumprir tôdas as
dísuosições de leis e regulamentos, 1"2Iativas a pess-oal e material qu.e se
apliquem 20 serviço da Diretoria;
b) coordenar os trabalhos das Divisões, de forma a que os mesmos se
processem com o máximo de eríciência,
dentro da orientação do Diretor e obedecendo às inatruçõas por êle baixadas;
c) distribuir e fiscalizar os trabalhos
pertinentes ao Gabinete;
d) dirigir a. ndmlmetracâo da D. M.,
por delegacâo do Diretor, nos têrmos
do rescectlvo regulamento, e quando
a)

fã'..' o

C3.30:

e) inteirar-se da correspondência recebtrta e distribuí-la pelos órgãos encarregados de apreciá-la;
j) fazer preparar pelo Gabinete a
correspondõncía que não competir as
D:vJs6es;
g) controlar os trabalhos 62 criptografia e os documentos sigilosos a cargo da D, M,
h) dirigir € oriental' a redação e publlcscâo dos boletins díárlcs da Direteria;
i) organizar até a data fixada, os
dados para o relatório dos trabalhos
realizados no ono anterior e reunir os
das Dívlsóes, para confeccionar o do

D, G, M.

Art. 12 -- A Secâo Auxiliar tem por
arquivar
correspondência, livros. filmes, discos,
e documentes necessários aos trabalhos da D. M" bem como atender aos
serviços tipográficos, imprensa, boletim, 11: consti'tuída de:
Secretarie (Protceolos. expedíçâo,
arquivos, mecanografia, estattstica)
Bibliotéca
Imprensa
finalidade receber; expedir,

Portaria (asseie, conservação e
vigilância) ,
Art. 13.0 - A Secão Legal tem por
finalidade examinar; quanto ao aspecto
jurídico, todo" os contratos, ajustes,
escrituras, e tratar de tudo o mads que
se referir à defesa dos interêsses da
Diretoria do Material e do seu pes002.1,

àeu-

perintendêncía e coordenação dos n-abalhcs da Diretoria. é constituído de:

do Gabinete:

EXECUTIVO
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-

Divisões
Para 9 cumprimento de

Suas finalidades, a D,M. terá as seguintes divisões, subordinadas diretamente ao D, G. M.:
a) Divisão (1;2 Inspecâo
b) Divisão Administrativa
Cf) Divisão de Intendência.
d) Divisões de Engenharia,
assim
classificadas:

Divisão de Pesquisas;
Divisão de Procura e Compras;
Divisão de Suprimento;
Divís.ío de Manutenção.
Art. 15. Cada divisão da D. M.
compreende:
Chefia:
Adjuntos;
Seções.

Art. 16. Aos chefes de DlvIsâu compete:
aj responder perante o D. G. M,
pelo regular funcionamento dos S81'v1çcs de suas Divisões:
b) avocar a si ou distribuir pelas seçôcs, quer os serviços que lhe competirem, quer outros atribuídos à Divisão;
c) submeter à apreciação e G2Spa0110 do D, G. M" devidamente inrcrmaôos. todos os trabalhos e expediente
da Divisão, cuja solução não lhe tenha-eido atríbuida:
d) aoresentar ao chefe do Gabinete.
na data determinada, os dados relativos aos trabalhos feitos na Divisão,
no ano anterior,
Art. 17. Os chefes de seção e os adjuntes regem-se conforme os príncipios gerais estabelecidos neste regulam'2111o e pelas ordens e Instruções que
receberem dos chefes da Divisão.
Ai'L l3. Os assuntos pertinentes à
D. M, distrfbuem-se pelas Divisões e
S-eÇÕ-0S, de acôrdo com as ata-íbuiçócs a
seguir especificadas.
Art. HL A Divisão
de Inspecâo
(DMI) é o órgão encarregado dos exa11lfS e verrücaçâo da cituacâo e condições do material, dos servíçcs, do cumprrmento das normas diretivas e Ins-
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trucões, fiscalização do cumprimento
das -modificações e correções deterrmnadas pelas ordens técnicas e dos métodos adotados para execução dos trabalhas técnicos, incumbindo-se dos Inouérttos técnicos, admlrustrntivos e
policiais-militares, quando solicitado,
nos cases graves que exijam apuração
de responsabilidades.
S 1.0 A Divisão de Inspeção tem a

função esssencial de colaborar com os
comandantes de Zonas, Unidades e
Deverá estai' em
Estabelecimentos.
constante colaboração com o Servico
de Inscecão do Estado Maior da Aeronáutica, .dando, por escrito, informaçõe-s diretas :.:'.0 mesmo sôbra todas as
SURS observações.
§ 2,0 Para cumprimento de suas n,
nalldades, a Divisão de Inspeção tem
2.S seguintes seções:
a) Inspeção de Fábricas,
Parques,
Núcleos de Parques, Oficinas, Depcsltos, edificações, suas instalações, maquinárta, normas de trabalho;
U) Inspeção
do material aéreo,
avíões, motores, verificação da aplicacão dos métodos e do cumprimento das
ordens e instrucôes referentes ao 3Uprimento e manutençâo ;
c) Inspeção do armamento, equipamento de rádio, radar, de aplicação
G.GS métodos, cumprimento das ordens
e instruções referentes ao suprimento e
manutenção.
s 3,° Todo o expediente do chefe da
Divisão, relativo às observações de
não cumprimento de ord-ens relativas
à segurance do material, métodos de
trabalho, ordens técnicas, i:aStl'1J.ÇÕ'~S
técnicas,!., sóbre a, manutenção dos
serviços de rnanutençâo e suprimento,
deverão SEr relatados ao D. G. 1\-1.,
com cópias ao Ezt.ado Maior da Aeronáutica, comandante da ZOIla. em que
foi observada <l. irregularidade e autoridade sob cuja responsabiudade se
acha o material ou serviço inspecíonado.
Art , 20. A Divisâo Admírústrativa
(DI\':IA) tem por finalidade atender a
todos os s-erviços referentes ao pesosal
militar e civil, registro e escrituração
de seus assentamentos, conforto ao
pessoal, administração, conservação
das dependências da Diretoria, transportes terrestres, marítimos, desembaraços e despachos de material, via marítima, terrestre ou aérea 2 demais
serviços gerais.
Parágrafo. único. Para atender aSU8. finalidade, a (DMA) tem as seguintes seções:

EXECUTIVO

DMA 1

213
~

Seção de Pessoal Ci-

vil

DMA 2
Seção de Pessoal Mi~
litar
DMA 3
Secão de Transportes
e Despachos
DMA 4, - Seção de Serviços Gerais.
Art. 21, A Divisão de Intendência
(DMF') tem por. finalidade atender aos
serviços, de provisões do material de
intendência, rír..ancas, tesouraria e almoxarifado.
Parágrafo único. Para atender aos
seus encargos, a DMF será constituída
pelas seguintes seções:
DMF 1 - Provisões, para colaborar
na elaboracão dos editais de concorrência e das minutas dos contra tos,
de acôrdo com as normas e especificações e demais detalhes estabelecidos
pela Divisão de Procura e Compras
- Empenho e liquidação de despesas
- Contabili-dade patrimonial - Elaborccão de dados estatísticos sôbre o
material - Anotações, estudos e pa·
receres sôbre a respectiva legislação.
DIVIF 2 - Finanças, para proposta
orçamentária, contabilidade financeira
e orçamentária. -. Exame de tomada
de contas e prestação de contas Contencioso - Elaboração de dados
estatísticos sôbre material e fundos Anotações, estudos e pareceres sôbre a
respectiva legislação.
DMF 3 - Tesouraria, para recebimentos, requisições, saques, pagamentos e movimentação de numerário
(pessoal e material), organização de
fôlhas, ccmprovaçôes c prestações de
contas respectivas - Anotações, es~
tudos e pareceres sôbre a respectiva
legislação.
DMF 4 - Almoxarifado, para recebimento, guarda, conservação e distribuícâo de material.cdistrfbuiçâc de uniformes e fardamentos - Recuperação
de bens móveis, escrituração da carga
geral da Diretoria - Anotações. es·
tudos e pareceres sôbre a respectiva
legislação.
Art. 22. A Divisão de Orientação e

Pesquisas (DMP) tem por finalidade:
_ oriental'. regular as questões e normas relativas a pesquisas, ensaios, projetos, homologação, projetos de instalacões de Parques, Depósitos, Sub-depósitos, Oficinas, Fábricas de materlal
aeronáutico produção de material
aéreo, material bélico, material rádio,
produtos químicos para fins de guerra
ou industriais € dos equipamentos em
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geral: estudo e aproveitamento do ma..
teria! aeronáutico excedente ou obsoleto, com indicação dos meios de recuperação para /0 seu emprêgo na
Aeronáutica; contrôle e mobilização. da
indústria aeronáutica e coordenação
das atividades técníco-aéronáutíeas no
país.
Parágrafo único. Para cumprimento
de suas finalidades, a Divisão DMP
tem as seguintes seções:
DMP 1 -Estudos, órgãos de pesquisas, ensaios, homologação, laboratórios,
diretivas e incentivo para construção
de material aeronáutico e correlatos.
DMP 2 -

Plscalízaçâo de, fábricas

civis, de material de fabrlcaçâo nacional; vistoria de aviões civis e' comerciais.
DMP 3 _ Projetos, fiscalização da
construção de fábricas, Parques, Depósitos, seus equipamentos e ínstala-'
cões.
DMP 4 - Estudos normas, instruções
sôbre o material excedente ou obsoleto, delineamento dos serviços e operações para o seu aproveitamento utilização ou alienação.
Art. Z3. A Divisão de Procura e
Compras (nMC) tem por finalidade
orientar e regular as questões e normas relativas à procura, estando afetos à, mesma as negociações de contra-i
tos, contrôle da produção, da-qualidade,
dos preços do material de produção nacional ou de procedência estrangeira,
aquísião, alienação, aceitação, intermutabilidade, estatísticas da produção
nacional e dos preços .
. Parágrafo único
Para cumprimento de suas finalidades, a DMC tem
as seguintes seções:
DMC 1 - Procura e contrôle da produção, qualidade e dos preços dos materiais nacionais e de precedência estrangeira.

DMC 2 - Estudo, normas, especificações para confecção de editais de
concorrência, contratos e todos os detalhes técnicos para aquisição de materlal no país, tomada de preços, é
todas .a~ ,gemais providências relativas
a aquisrçao ,
""~~;;:
DMC 3 - Estatística e contabilidade
técnico-industrial.
DMC 4 - Importação (compras no
exterior) .
Art. 24. A Divisão de Suurlmento
(DMS) tem por finalidade orientar as
questões e normas relativas ao supri-

EXECUTIVO

menta, recebimento, estocagem, embalagens,
fornecimento;
distribuição,
transporte, contabilidade do material,
estatística e ínstrucâo das unidades
supridoras.
~
Pa-rágrafo único - Pan'a cumprimenta de Suas finalidades, a DMS tem
as segUintes seções:
DMS 1 - Previsão de suprimentos.
DMS 2 - Distribuição de estoques.
DM-S 3 Fiscalização, coordenação
DMS 4 - Aeronaves e sobressalentes, equipamentos e matérias primas
DMS 5 - Material de comunicações,
rádio, radar, iluminação
DMS 6 - Material bélico
DMS 7 - Combustíveis e Iubrificantes ,
Art. 25 A Divisão de Manutencâo
(DMM) tem p-or fim orientar as questões relativas à manutenção, inspeção,
conservaçao, revisao, reparaçâo.recuperação, navegabilídade e instrução das
unidades ou serviços de manutenção.
Art. 26 AJ:, secões subordinadas às
Divisões da Diretoria do Material terão subseções, para atenderem à subdivisão dos serviços' e trabalhos, de
acôrdo com o especificado no Regimento Interno.
Art. 27 Os órgãos de suprimento,
manutenção e rabrlcaçâo, subordinados diretamente ao Diretor Geral do
Material, serão regidos pelos regulamentos próprios, de acôrdo com as
suas finalidades.
CAPíTULO

nr

DO PESSOAL

Art. 28 O pessoal
D. M. abrange:

em serviço na

Diretor Geral
Assistente
Oficiais adjuntos
Chefes de Divisã-o
Chefes de Seção
Oficiais, sub oficiais e praças, em
número fixado pelo respectivo
quadro
Engenheiros especializados
Funcionários e extranumerários,
de acôrdo com as respectivas
lotações e tabelas aprovadas.
Art. 29 O Diretor Geral é um Brigadeiro, de preferência da categoria
de engenheiro, ao qual se subordinam,
através de suas respectivas chefias,

ATOS

DO

PODER

os órgãos e serviços constantes dêste
regulamento.
Parágrafo único. O D. G. M. será auxiliado em suas funções Dor um
,Assistente e um adjunto ou ajudante
de ordens, designados pelo Ministro,
por proposta do D _. G. M.
Art. 30 Os chefes de Divisão serão
coronéis, de preferência da categoria
de engenheiros, designados pelo Mlnistro, por proposta do Diretor Geral.
§ 1.0 _
A Divisão de Intendência
terá como chefe um coronel intendente da Aeronáutica.
§ 2,° Os chefes de Divisão terão
oficiais adjuntos, para auxiliá-los no
desemp-enho de suas funções.
Art. 31. Os chefes de seção serão tenentes coronéis ou Majores e
serão responsáveis perante os chefes
de Divisão pelo serviço de suas seções. .
§ 1.0 Os chefes de seção de Divisão de Intendência serão tenentes
coronéis ou majores do Ouadro de Intendência.
§ 2.° Os chefes de seção e todos
os demais oficiais da D. M. serão
distribuídos pelo D. G. M. para as
diferentes funções na Diretoria do
Material.
Art. 32 O D. G. M. poderá destacar oficiais, suboficiais, praças e
servidores civis, para os serviços de
instrução de suprimento e manutencão nas Zonas Aéreas, Unidades e Estabelecimento, dando conhecimento
ao D. G. P., para fins de con trôle,
bem como aos respecticos comandantes de Zonas Aéreas.
Art. 33 O D, G. M. poderá, com
prévia autorização do Ministro, destacar, por curtos períodos,. pessoal sob
suas ordens, para atender aos serviços
de emergência das respectivas especialidades, dentro dos órgãos que lhe
são subordinados, dando prévio conhecimento ao D. G. P., para fins
de contrôle .
Art. 34 O Assistente do D. G. M.
auxiliar imediato do Diretor, será um
coronel ou tenente coronel aviador ou
Av. Engenheiro, nomeado pelo Ministro, por proposta do D. G. M. Os
oficiais e adjuntos serão designados
pelo D. G. M., dentre os oficiais capitães e subalternos - classificados
na - Diretoria do Material.
§ 1.0
O Assistente exercerá as
funcões de Chefe do Gabinete e as de
Agente Diretor da Diretoria, caso lhe
'se'ia delegada essa atribuição.

215

EXECUTIVO

Art. 35 O Chefe da Seção Legal
será um- advogado militante nos Iôros
Civil e Criminal do Distrito Fed~r~l,
nomeado pelo Presidente da Repúblíca, por proposfatdo Ministro da Aero-,
náutica.
CAPíTULO IV
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 36.
A Diretoria do Material
da Aeronáutica terá um Regimento
que estabelecerá as minúcias de sua
organização e funcionamento, a subdivisão dos serviços, os efetivos, normas de trabalho, atribuições e deveres
do seu pessoal.
Parágrafo único - O Regimento
Ir.terno será propostc pelo Diretor Geral do Matérial e aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Arb.. 37.
A Divisão de Inspeção
exercerá a sua função técnica em
todos os setores da Aeronáutica, prestando aos Estabelecimentos e Unidades a necessária. colaboração para o
cumprimento das normas estabelecidas pal'3,' a manutenção e o suprimen.,
to do ma ténaj.
Art. 38.
As Divisões especializadas poderão, quando solicitado,· destacar grupos de instrução ou orientação,
para colaborar no endoutrinamento
dos trabalhos e serviços atribuídos
às diversas Unidades.
CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 39.
Para constituição da Diretoria. de acôrdo com o Decreto-lei
n.c 9.888, de 16 de setembro de 1946,
serão incorporadas às Divisões especializadas da Diretoria do Material as
funcões e atribuicões da Subdíretorta
de Técnica Aeronáutica e do Serviço
Técn'co da Aeronáutica, ora extintos,
bem como todo o seu pessoal militar
e civil.
parágrafo único - O material, equipamento, veiculas, instalações, oficinas, serviços, arquivos, etc., pertencentes à Subdiretoría de Técnica Aeronáutica e ao Serviço Técnico da Aeronáutica, extintos, passarão para a carga geral da Diretoria do Material.
Art. 40. As oficinas de reparos de
viaturas da Diretoria de Obras passarão para a Diretoria do Material, quanC:0
julgado oportuno pelo Ministro,
com todo o seu pessoal militar e civil,
e material, e constituirão o parque
-Espeotalizado Central de Viaturas _e
i.Yta.quinárias, a êste ficando atribuídos
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cz trabalhos de 3.° e 4.° escalões de
"manutenção.

DECRETO N." 22.646 -- DE 27 DE

Al't. 41. As divisões e Seções
da
Diretoria do Material, previstas neste
Regulamente, poderão ser inicialmente fundidas, de acôrdo com 2,5 necessidades do serviço e por proposta do

Introduz ouerocôes no Decreto número 21. eg·,:!, de- 21 de agôsto de 1946,
e dá outras providências.

D~G.M.

Art. 42.
Tende> sido o presente
Regulamento do órgão do material do
Ministério da Aeronáutica elaborado
em face das necessidades do Serviço
(': Material, deverá o D.a.M. apresenta!', dentro de 120 díae, ú Regula~
mento do Serviço de Material, que se~
rá feito em coordenação com o::, demais
Regulamentos da Pôrca Aérea Brasileira, de maneira que -essa função fique perfeitamente definida e uníformizada em tóde a Aeronáutica.
Art. 43.
Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 44.
O 'presente regulamento
será revisto no prazo de seis meses a
contar da data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1947. - Armando F. Trom.. powsky de
Almeida, Tenente Brigadeiro do Ar

FEVEREIRO DE 19:17

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam substituídas, pelas
que acompanham êste decreto, no que
se refere às repartições e séries funcionais mencionadas, 2..5 Tabelas e 1'eIaçâo nonrína.l anexas ao-Decreto número 21.694, de 21 de agôsto de 194'6.
Art. 2." êrstc decreto vigorará a
partir de 6 de setembro de 1946, excetuada a parte relativa à tra-nsferência de função e à absorção, como
mensalista, do pessoal contratado não
beneficiado pelo Decreto 11.° 21,694,
de 21 de agôsto de 1946, a qual entrará em vigor em 1 de janeiro de
1941.
Art . 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1847, 126,0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

rlilNISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

E

DEPA'R'Dj\'IVliElNTO DE AJDIVUNISTRAÇAO -

SAúDE

DI1RETORIA GERAL

T,\BELA :NU:.\~ÉRICA ORDINÁRIA

,

Núm.

f~~Ç.

I
I Natureza da função
j

(Contratado)

I

I
I
1 I
I

Taquígrafo

..........

I
I
I

II
1 500,00 \

I

I

I
I
I
I
I
I
I

o-s

I

-------

i';
Si

SITUAÇ?íO PROPOSTA

SITUAÇÃO A'l'UAi,

I

I
I
I

I

Nüm. I
de
\

Ta:bela

I

Séries Iuncicnals

Refer.

Iunç.

1

I
I
I
I
I
I
I

I

I

'I'aquigredo

.."

......

I
I
XV I Anteriormente a
I 1-10-46, data da,
I vigência do DeI ereto n.v 21.53'8,

I

II
I
I
I
I
I

~

Observações

I
I

de 6 de agôstc de
HI'43, a referência
era XIV.
Função criada a
I partir de 6-9-46,
nos têrmos do
Dec. n.v 21.694,
,.
de 21-8-46.
r

o

-o
o
~

"eo

'2"
~

t"l

ti

o'"

I

~

~

-"

.~

DEPAR~A!lVliENTO

DE ADMINliSTRAÇ!l.O -- DIVJS!l.o DE OBRAS
~

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

00

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de

f,~nç.

3

I
da função I
I Natureza
(Contratado)

I ~Ençal'l'egado.
,

de Estu-

dos e projetos .. , ..

I

II

I
I
I
I
4.500.00 I
I
I

c.s

Núm. j

Tabela

de
I

tunç.
5

I

1
1

I 'Encarregado de: exeI cução e fiscaâízaçâo
I de obras .......... ,
I Engenheiro Fisci11 de
I obras . ............
I Engenheiro Fiscal de
obras .

II

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

II

3.900,00 I

I

I
I
I
1 I Engenheiro .
I
I

i

I
I

Refer.

I

IA

XXXIX

I
I
I
I
I

J

6

I

fi t e dormente a
1-1ü-4ô, data ti a
vigência do D,
ereto n.> 21.58:
de 6 de agôeto d e
&46, a rererêncí a
era XXXIV.

partir de

6-9~41

nos têrmos d
Dec. n." 21.69,
de 21-8-46.

g

~
~

I
I

~

1

n

~

I

........

~

W

Funções criadas a

I

XXX'V II A n t e rformente
1-10-4'6, data di
vigência do De
I ereto n.v 21. 5&E

I

I
I
I

de 6 da ugôsto '(1,

946, a reíerêncf

era xxx.
I Função
criada
partir de 6-9-4E
l

I

--

Observações

I
1

1

I
I

I
I

. ........

1

I

I

II Engenheiro

I
I

!
--I
6 I

J

I

I
I
I
I
4.500,00 I
4.500,00

Séries funcionais

I

I
I

1

I

II

nos têrmos di
Dec. n.e 21. 594

de 21-8-46.

-

~

nEPAR'11A"IENfTO

[)iE

AJDMIrmSfTRAçAO -

mVISAO DO PESSOAL

T"~BELA NUM.ÉRICA ORDINÁRIA
.

SITUAÇÃO ATUAL

.

I

Nmn. j

de
funç.

Séries funcionais

I
I

I Auxiliar de

9

\ Auxiliar de Escritório

12

I
I
I
I

Ta,bela

Núm.l
de

ESCritÓriOI

I

Auxiliar de Escritório!

I Auxiliar de Escritório

I
--I
66 I

25 I Auxüiae- de Escr.itório

Séries funcionais

8

X

I
I

I
I
I Auxiliar de

7

I Auxiliar

IX

I

Iunç.

1

9

11

neter.

SITUAÇÃO PROPOSTA

XI

VIU
Vil

I

I
I
I
\

I

Esci:rfório

Refer ,
XII

de Escrltório

X

10

Auxiliar de Escritório

IX

12

Auxiliar de Escritório

WIII

21

Auxiliar de Ewritório

VII

--58

\ ::i\1otorista . . .........

J'IV

15
64

1

Motorista

.........

.........

XI
IX

I

I
I
I
I

\ Motorista . . .........

J'IV

I

I

I Motorista

--I
93 I

H

I

1

I
I
I
I
I
I
I

I

15
63

--92

Observações

I

D>
~
~

I

8

\
I

I
I

I
~

SERVIÇO DE TRANSPORTES

TAB:2LA NUNÉRICA DRDINÁRL\

14<

II

I

I

DEPAIOTAMENTO DE ADMIl\'1STRAÇAO -

I
I

I

A

I

I
Motorista
Motorista

,

........

.........

~

referênoia:&IV

<i

correspondla, anteriormente a 1
de outubro de 946
data da vigência

do Decreto número 21.583, de
6-'8-46, à referênda )QiII.

XI
IX

'"
:;;;

SERVIÇO DE DOCUMimNTAçAO

~

15

TA'SI;.LfI NU;\lÉRICA ORDINÁRII\

SITUAÇÃO ATUAL

:--;.úm.1
de
funç.
2
3
4

5
7

Zl

Sérfes Iuncionaís

II
II Auxiliar
Auxiliar

de Escritório

de Escritório
Auxí.líar de Escr-itório
Auxíjíar de Escritório
Auxíhar de Escritório

I

Refer.

XI
X
IX
VIII

VII

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I
I

Núm .
de

Ta·bela

II

I

1

Séries funcionais

funç. I

I

I
Escritório

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de
.Auxüíar de Escrítórío
5 I Auxiliar de Escritório \
5 I Auxlhar de Escritório,

-,

I
I

I
I

I

I

'acrcr .

I

2
3

[

II

--I
18 I
I

XI
X
IX
VIII
VII

I
I
I

Observações

I
I
I
I

'g"
,;

~

o

-o
o

I

I

~

í:J

RIB:...IOTECA NACIONAL

'x"

TtlBELA NUiViÉRlCA O~DINÁR!I'I.

~

§
~

N-úm.

de

funç.

1

--I

Séries funcionais

Armaeeniste. .

.......I

Refer.

IX

o

SITUAÇÃO PROPOSTi\

SITUAÇÃO ATUAL

II

I
I
I
\
I

Núm.

Ta;bela
1

I

de
Iunç , I

Séries funcionais

1

I

I
I
I
I

I

__1_1 Armazenista .
1I

Refer.

·······1

IX

I

Observações

DEiPAR'IWMENTO NACIONAL DA CRI,ANÇA -

SERVIÇO DE AD:V!1NISTTLt:..ÇÃO

TtlBELA NUl1BRICA SUPLEMENTAR

I

SITUAÇÃO ATUAL
~~

I J.Hl.~LU-cZa

UUL

i

de

da função

o-s

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Ta,bela

I

Jun c ,I
(Ccn tra tado)
---1 ~ecnico Espé'=C1C:'aé;].=iz.=a.=d;:oc7I----+-------·~-4~=-"--:

i
I
i
1

I

3.000,00

I

I

Refer ,

Observações
I
I
I
I
I
I
I
I Função criada por

I

em admimsta'ação e

Serviços de Amparo'
à Maternidade, à
!nif~nci"a e à AdoJ.cscenCla.
"....

,

Séries funcionais

II Médico Especializado .

1

I

I
XXX1V

1

I

I

1

DE'PA.RTA'1iiE'NTO NlAiCIÜJ.'l.1. \,L DA CRltlNÇA -

êste

decreto,

partir de

a

lMl-47.

I,l\f"";TlTUTO FERNANiD:E"S FIGUEIHA

i
8

'~"

TABELA NU?,;:ÉRICA SUPLEr.U'iN'l'AR

~

SITUAÇÃO "TUAL

Núm.
.de

Séries funcionais

Refel'.

tunç .

/.
Tabela

Aômi-!

xxv

T.O,ij\lI.-D.A's. P.

I

I

I

I1

---I
1

Refer ,

II

_
Observações

I
1

I Médico

I

I

funcionais

funç.
1

II
I

Sér-ies

de

I
de
I Assistente
mstraçâo

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

--11

. .

.

'"
~
~

8,;
~

I
xxv j Esta função contdI nua ocupada por
i Randoval MonteI n eg r 0, oonside-

I1

I

I

rando-se t r a. nsformada e transferida a partir de
1-1-47.

""

~

DEN'R'I1AtM:ENTO

NACIONAL

DE

SAúDE -

S:&'liVIÇO DE AIlMIN[!3TRf'ÇAO
~
~

TABELA NmiÉRlcA ORDINáRIA
SITUAÇÃO

Núm.

de

I
I

-Zl
funç.
2

2

:3

I Refer ,

Núrn.

de

Taibela

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

I

de
de
de
de
de

Escritório
Escritório
Escritório
Escritório
Escritório

I

runc. I

J

õ

13

Séries runcíoners

'"
SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUJ\L

Séries juncjonaís

~ I Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
~ I Auxiliar

Auxiliar de Escritório

XI
X

IX
V'IH
V'II

_51

I

de
de
de
de

Escritórto
Escritório
Escritório
Escritório

I
I

Observações

Ref.er.
XI
X

IX
VIU
. VII

~

la I

8

DiEiPAR'!1A[1,IENTO [\TACION,,'l.:r.. DE SAÚDE ~ DELEGACIA FEiD1JRA'L DE SAÚi;'oE DA 4.a REGIÃO
-

SITUAÇÃO

N'Úm.

de

runc.
1

I Natureza da função

II

(Contratado)
Superintendente dos
Serviços de Engeninaria Sanitária ..

I

ATU,iL

ois

3.450,00

SITUAÇÃO

I
I,

i

-_._----

Núm.
de

Taibela

funç.

I
I

1

I
,

I

I
I
I
I

Bérles runctonass

Engenheir> .

........

PROPOSTA

I

Refer .

I
I
I

~

Observações

I

XXXII) An t e normente a
1-10-46, data da
vigência do Deereto n.c 21. 53'S,
de 6 de agôsto de
946, a referência

j

era xxvrr.
II Função
criada
partir de

I[

a

6-'9~46,

nos têrmos do
Dec. TI.O 2L594,
de 21-8-46.

I

DEPMC'I1AJVllENTO NAOIONAL DE SAúDE -

DELEGACLA FED=AL DE SAúDE DA 8.a REGI"O

TABELA NU:l'JlÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

Núm .
de

runc.
1

I Natureza da função

i
I

I

(Contratado)

\3

'U 'P

!
I

nhana S,mit8-;Ti'R ..

.

ermtendente dos

Serviços

de Enge-

I
I

crs

Nüm.
de

Tabela

1

I

I

I

I
I

I
I

--~----

Séries funcionais

1

II

I Engenheiro
I

.......

Reter.

XXXII

I
I
I
\
I
I

I
I
I

SITU/\.çÃO PROPOSTA

runç. I

I

I
3.450,00

I

!

I

Observações

I Acut
c a-íormente a
I 1-10-46, data da
De-n.v 21.528,
I ereto
de 6 de agôsto de
vigência

do

1!l46, a referência

era xxvrr.

Função

criada

partir de

II

-

I

I

I

nos
Dec.

a

6w9~46,

têrmos

do

n.? 21.694,
de 21-8-46.

'Médico Ortopediet.a

.

I

2.700,00 [

1

2.700,00

1

I

I

II Arquiteto

.

Médico Especializado.

XXVII
XXVH

I A ,n1-10-4ô,
t e rlormente a
data da
vigência do

I

I

~
~
~

~

TABELA NUMÉRICA SUPLEi'iiENTAR

Arquíteto

8

l~

DEPARTM>'XENTO NIACIOl'TAL DE SAúDE --'- DIVISA0 DE ORGt.'\iNiI?tAÇAo HOSPITALA'R

1
1

~

w

~

De-

creto n.c 21.588,
de 6 de agõsto de
194ô, a rererencte
era XXII.
Funções criadas a
paa-tír de' 6-9-46,
nDS têrmos do
Dec. n,c 21.694,
de 21-8-46.

'"
t$

DDPA'RTAld:ENTO NACIONArL DiE

S~úDE

DIVISA0 DE ORG.AN1ZAÇAO SP.w."\UTÁIRIA

-

ti

TAgEL,\ NU?;!ÉnrcA SUPLEMBNTAR
SITUAÇÃO

ATUAL

I

Natureza da função

Núm.
d8
Junç.

,,I

CrS

(Contratado)

I

,

I
I

Médico Oft.almologist.a]
..
c,

3.750,00 1

I

1 1
I

I
I

I
vcncrcoroosta] .3.450,00

I

i
II
I
I

I

I
'

II
I

I

I

! .'

I

I

I

I

I Médico DermatolOgistal

-4[I

I'I

I

I

I

I

1

i Médico ESPzGializado·1 XXXIV

I

o bservações

\1\"édiCO Especializado

.1

II

,'i

!I

Médico Esuecínlízcdo ./

XX'nI

I!

1

I

A n t e .normente

e

era XXVII.
A n t e ríormente 2
1-10-46, data tia.
vigência

do

De-

creto n.? 21.528,
de 6 de agôsto de
1946, ,. referência

era XXII.
Funções criadas a
partir de 6-9-46,

I

I
[
I
I I
--I

a

1-10-4:6, data da
vigência do DeNeto n." 21.588,
de 6 de agôeto de

1-10-4'6, data oa
vigência do Deereto n.c 21. &8:3,
de 6 de agôsto de
W4.5, a referência

\

I

n te rlcrmente

era XXIX.

XXXII

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A

1948, a referência,

I
I

[
'!

II

3.750,00 I

I Ref er .

Séries funcionais

I1

I

2.700,00 I
j

I

d

I'

I

:Méciico Tl'QC0lYi01O gdO

I

de

'I
I'

I

II

Núm . .

PF,OPQSTA

I) Iunc .

"

I

I

I1

I

1;

i

1.Tdica

'Tabela

,~

SITü.~.ÇÃo

'f

'I

I
I

,
[I

nos

têrmos

do

Dec. TI.o 21. 694:,
de 21-3-%.

l\.'Iédico Espec'ializado . ] XXXIV

Função criada por

este decreto a
partir de 1-1-47.

i>
~
o

"
o"

-o

s:o)
~

L-::j

""

o

~

~

~

o

DElP_'11~O

iNcAmONA[, !DE SAú!DE -

SERVIÇO DiE mOME1JRIA MmICA

TABELA NUMÉRICA SUPLEl\lEJ.~..\R

SITUAÇÃO ATUAL

~ç.
TI

1

da função
I Natureza
(Contratado)

da Seção de
Exames prévios ....

II o-s

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Tabela

I

Núm. I
de
Séries funciona-is
funç.
30 I Médico

I

I

I

Chefe

4.'500,00

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

Refer.
XXN

de 6de agôsto de
1946, a referência

Médico Especializado .

XXXIX

I A nerat eXVIII.
rrormente

I
1

Encarregado de Gabínete de Oftalmo-otorino-laringologia

1
1

..

Encarregado de Laboratórto ............
Encarregado da turma
de equipamento médica' . . . . ...... ...

.

3.200,00

2

Observações

t e rrormente a
1"10-46, data da
vigência do Deereto n.? 21. 588,

I

)
1

II A n

Médico Espccializado .

1-10-'t6,

a

data da

vigência do Decreto n.c 21.5&3,

8

de 6 de agôsto d2
1946, a referência
era XXXIV.
XXXV I A n te ríormente a

;'"

1-10-40, data da
vigência do De~
ereto n.v 21.588,

I
I
I

de 6 de agôsto de
1946, a: referência
era XXX.

3.900,00
3.000,00

1

Médicó Especializado .

g;

ow

XXIX

in

K

"

I

t e a-iormente

a
data da
vigência do De·
Neto n.? 21.583,
de fi de agõsto d-e
lH46, a referência
era XXIV.
Funções criadas a
partir de 6-9-46,
nos termos do
A

i'j

1-10-46,

nec.

n.> 21.694 1

de 21-8-46.

12

'"

I c-s

TABELA NmiÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

,

-Natureza da função

(Contratado)
.
-recntco em, alimentação
.

II

Trubela

1I

I

7~~j
1

1.500,QO [

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

I

Técnico em alimentação

~ •...• ;

\

II

Refer ,

«.

Observações

xv I Ant c ríormcnte a
1-10-46, .data da
vigência do De
I ore-to n. o 21. 588
I de -6 de agôstc de
I 1946, a referência
I
em XIV.'
Função . criada , a
partdr de 6-9-46
J
nos têrmos do
Dec. n.c 21;694
de 21-8-46. .

I

I

Técnico psícologtsba

.1

3.45Q,00

I
I

I

1

II

II

em cirurgia nervosa

3.QOO,00 [

I
I

I

1
i

I

I Médico. Espeeí'al.i2la.do·,

XXXIX

Médico Especializado.

XXJIX

~I

Anteriormente a

1-.l{)-4~, data -da
vigência do De
.creto n,c 21.588
de 6 de agôsto de
1946, a referência
era .XXVI:!.
Função criada corri
a denominaçã-o de
"lProfessor Espe
cíalízado", a .par·
tiJr de 6-9-46," nos
têrmos do Deere
ton.-o 21.694, de
21-8-46.

I

I
I

11

I
I

"I'

II

I1

4,500,00

Médico Especializado.

II

I

Técnico de Organízaçâo e Adminístração
de Hospitais psíquiá.,
trícos .............
M é d i c o Especialista

~I!I

I
I

'II

II

r

'I

i
"o

i
t'Í

~

!

\
I

I
I

I

Funções criadas por
êste decreto, a
pactír de 1-1-47

..,
~
~

DEPAõl.TAJM1ENTO NWIONAL DE SAúDE -

SERVIÇO NAiC]QNAL iDE ElDUiCAÇAO SAJNJ:TARllA

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

. I Natureza da função
(Contratado)

o-s

I

Técnico de P.ublicid:ade

1. 950,00

I

Num,

de

Tabela:

I
\

II -f

.

I

.

"

1

,
I

Séries funcionais

I Redator .

Reter.

...........

\,

·1

I

I

I

IJIE:PiMl,TAMIENTO 'NACLQNAL DE SAúiDE -

Observações

XXI \ A n t e rtormente a
1-10-46, data c.S
. vigência do Do
creton,.o 21.58
I de 6 de agôsto c e
1946, a reierênc' a
era XVII.
Função errada
partir de 6-9-4
nos têrmos c
Dec. n.c 21.69

I
•

'"
'"
ao

SITZAÇÃOPROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

de

21-8-46.

SERVIÇO NACWNC'\.L DE F'EBRJ!' AMARiELC'\.

. TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA"

I

SITUAÇÃO ATUAL

:. I
,.
l

I
l
j

s
-

J
!

1
I

-

I

J

Séries funcionais

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
AUXiliar

de
de
de
de

I

Refer ,

~I
VI!

Auxiliar de Escritório "
•

Estatístico . . .......
Estatístico
........
Estatllitíco
........

I

~I

Escritório
Escritório
Escritório
Eecrítóríc

\1

-~l
IX

I

'I'a,.bela.

I

de
funç.
11

I

Séries funcionais

I
I Auxiliar
Auxiliar

de
14
de
Auxiliar de
31
Auxiliar de
39
~I .auxinar de
145
2
3·

13

--18

Estatístico .
Estatístico
Estatístico

8

i
Oj

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm.

.

~.

Escritório
Escritório
Escritório
Escritório

Escritório

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

l .Re~er~
"
I:>

I

XII
vrrr
X
IX

VII

XI

X
IX.

.

I

Observações

i

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
SITUAÇÃO ATUAL

Natureza da runção

Núm.

.

. de

tunc

(Contratado)

,

_.~.".

.

I zncarecaoo dos trabalhos de cartogradía..

1

ors
3,900,00

SITUAÇÃO PROPOSTA

,
I
I

Trubela

Ni\m

1I

Séries funcionais

f~~
>

"

1

.Oartógraf o

..........

Ref.er.

Observações

A fi.t e riormente

XXXV

I

I

I

Médico .Especializado

11

em profilaxia da fe-

bre amarela ...... ,

Médico Especializado
em profllacda da febre amarela ... , ...

11,

5.250,00

\
I
I
I
I
I

I
'M é dica Especiaêízado

in

11

IM
I

,

é dica Especializado

XXX!IX

mos do Decreto

°

21. ô94, de 21
agôsto de lt946.
fi.

I· Anteriormente
.1

I
I

XL

I

I
I
1.500,00 I

2

1-10-46,' data da
vigência, do neereto n.v 21.588
de 6-8",:946, a ref erêncía era XXX
Famçâo criada com
denominação úe
"Médico Espeeíalizado"; a partir
de 6-9~46., nos têr-.

I

a

1-10-<Hl, data' da
vigência do Deereto n,« 21.588,
de 6-8-46, a reférênoía era S/ill
(0"$ 5.250,00).

~

'"

8
'll

~
~

w

I

An te riormente a

I

I

1-10-46, data da.
vigência do Deereto n.c 21. 500,
de' 6-8-S46, a re-.
rerência era , .. ,
XXXIV.

'"
~

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de
í.unç.

8

I Natureza da função
(Contratado)
I
1

j lMtédico

I

I
2

• .

Cr$

I Médico

Auxiliar

de

Serviços de profilaxia da febre amarela

II

-,------~--- .~----

Tabela

Nüm.
de

Observações

funç.

3.900,00

I

I
3.300,00 I

I:

Médico . Especializado.

3

XXXV

-Médi'Co_ Especializado.

2

XXXI

critórios . . .......•

Encarregado dos trabaâhos de entomologta

1

.
Encarregado dos ser-

oontaontete

4.300,00 /

1

./.Entom01D gi&ta

I
I

1

viços de preparação
da vacina antd-ama.,

rníca

'

.

II

5.250,00

i

de 6-8-46, a referência .era XXX.

8

A n t e rlormente -a
1-10-46, data da
vigência do neereto -n.c 21.588,
de 6-8-46, a rere,
rêncía era XXVI.

Funções criadas' a
partir de 6-9-4:6,
data da vigência
J
do Decreto nú) mero 21. e,94, de

1

4.500,00

1-10-46. data .da
vigência do neereto n.c 21.588,

II

I

Inspetor Geral de Es-

An, t ,eríormente _ a

Il
J

I

1I

II

I

I
:

o.

1

I
Especíaâízado

em profilaxia da 'fe-:
bre amarela .... : ..

~

SITZAÇÃO PROPOSTA

I

Médi-co ES-pec1al:izaão'

XXXIX

crs

I
I

1

I

4.300.00 [

l

XIJ

I

21-8-48.

i

I

SITUAÇÃO ATU.(I.L

NÚm.!
de . Nat. da função (Cont.)

funções I

SITUAÇÃO PROPOSTA

crs

I
I

1

1

1

2

I . Séries

Núm.

Tabela

Ifun~~es I

I
Médico .Especializado
em preparação de
vacinas anti-amaríIicas ...............
Médico Especializado
em profilaxia da febre amarela ....... ,

funcionais

Referência

I

I
4.500,001

I

Observações

I

.

I

2

Médico Especializado.

XXXIX

4.500,00]

Médico especíalízado
em profilaxia da Jebre amarela ........

3.900,00

1

Médico Especializado

XXXV

Auxüíar de
serviços de profilaxia da febre amarela ..................

3.300,00

a

Médico Especializado.

XXXI Funções criadas por
êste decreto a partil' de 1-1-47.

Méd;co

,

II

.

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAúDE - SERVIÇO NACIONAL DE LEPRA
TABELA NU'MtRICA SUPLEMENTAR

Núm. )
,
dt;.
Nat. da função (Cont.)
funções

I

1 ! Chefe, da' Seção
Epidemiologia

1

I Chefe, da

.....dor

Seção de
Organização e con-I

tróle . ~ .............
7

Médico Leprologtsta •.

1

Encarregado de" Laboratórto da Seção de I
Epidemiologia ...... "

1

Técnico em preventórios e organizações
particulares. de assistência social aos
leprosos
,.

crs
4.500,00 I

Médico Especializado,

2

Tabela

1I

Núm

3.900,00

3.300,00

2.700,00

~
Observações

1

I XXXIX IAnteriorrnente
a 1-10-46, data da
vigência do Decreto n.? 21: 588. de
6-8,.-46, a referên..
ela era XXXIV.
ti \ Médico Especializado.
XXXV Anteriormente
a 't-10-46, data da
vigência . do De.creto n.s 21.588, de
6-8-46, a rererênela era XXX.
Médico Especíalizado.
XXXI Anteriormente
a 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.s 21. 588, de
6-8-46, a, .rererêncía era XXVI.
F un ções criadas a.
partir de 6-9-46
nes têrmos do De-

I

de I
funções

I

4.500,00

IReferência I

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

1

Séries funcionais

II

ereto n."

~1.694,

de 21-8-46.
XXVII [An t e r ó r m e n t.e

Técnico Especializado.

í

a 1-10-46. data da

I

ereto n.v 21.588, de
6-8-46, a referência era XXII.
Funcâo criada com
. a denominação de

"Médico Especiali-

\

zado" a partir de

6-9-46. nos -têrmos

do Decreto número 21.694, de 21 de
de agôsto de 1946.
vigêt.cía do De-

i
15

~
~

~

§
8

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE- SERVIÇO N.WIONAL DE MALARIA
TABELA NU!llERICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

-SITUAÇÃO· ATUAL
I

Núm·1
de
Nat. da função

funcôes I

.

ccone.:

NÚm.

crs

Tabela

I
,

1 ! Chefe

da

Seção

de

Pequena Hidráulica.

4.500,00

I

Séries funcionais

de
funções

I
1 Engenheiro .......• , ..

Referência

Observações

i

I

XXXIX Função criada com

a denominação de
"Médico Especíalí.,
zado" a par-tir de
6-9-46, nos têrmos
do Decreto número 21.694, de 21 de
agôsto de 1946.

Anteriormente
a 1-10-46, 'data da

5

Chefe de Oircunscríção ................

vigência do Deereto TI,o 21. 588, de
6-8-46, a referência era Xx..XIV.
5.250,00

5

I

I

Médico Especializado.

8

i

i

XL Anteriormente
a 1-10-46, data da
vigência do neereto TI.o 21.588, de
6-H-46, a reíerên-

ela era s/n. (Crê
15

Chefe de Setor ......

4.500,001

,,

5.250,00) .

'"
'"
'"

.

I

SITUAÇÃO ATUAL

,
Núm.
de

runc.
1

I
I

eerfes funcionais

I

I

I
I

Refer.

I

I

I Chefe
da Seção de
Organízaçâo e Con-

'I'abela

Núm.
de
funç.

S)1'ie5 funcionais

Médico.. Especializado.

16

trôle .... "......... _

4.50o,o01

I

i
Primeira ........... _ 3.900,00}i
Entomologista ........ 3.900,00

8 1 Médico

Especializad~.

i
.

,

11

Segunda ............
Entomologtsta .......

1

I
XXXIX 'Anteriormente
a 1-10-46; data da
vigência do Deereto n.c 21.588; de
6-8-46, a referênXXXV Anteriormente
a 1-10·46, data da
vigência do Deereto n.c 21.588, de
6-8-46, .e referên-

3.300,00j
:-.300,00

I

XXXI Anteriormente
a 1-10-46, data da

!

vigência

3

De~

6..$'-46, a ref~rên ...
cia era XXVI.
Funções criadas a
' partir de 6-9-46,
da ta da vigência
do Decreto número·21.694.-de 21 de
agôsto de 1946.

I
I

de Distrito de
Prlmeíra............
Chefe de Distrito de
Segunda ., ..........

do

ereto n.v 21.588, de

i
I Chefe

XXX~

i
3.900,00
3.300,00

I

II

.-i
8.
'U.

g
~

'"

.t>j

9 I Médico Especializado.

I·

1

Observações

ela era

Chefe de Distrito' de

8

nerer.

cía era XXXIV.

61 Chefe de Distrito de

2

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

1

Médico Especializado.

xxxv

3

Médico 'Especializado.

:XXXI [Funções criadas por

I

,

l

êste

decreto,

a

partir de 1-1-47.

;

DJlPARrA,;IlENTO NACIONAL DE SAúDE -

SERVIÇO. NACIONAL DE. PESTE

TABE~A NUMÊRICA ORDINARH

SITUAÇÃO

'SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

Núm.

Núm.

Séries funcíonáís

de

funções

.

Referência

Observações

.

.

XVIII

8 Amanuense-Auxfllar
3 I Armazenísta-Auxilíar ,

XIV
XII

-

-'-121

VII

Estatístico ...... , ....

25

I
;

I

I

1

Amanuense-Auxllíar
Ainanuense-Auxiliar
Amanuense-Auxíliar
Amanuense-Auxílíar

1
7

2

---

.
.
.
.

XVIII
XV
XIV
XII

11

Estatístdcc ...........

24
--24

VII

:5

i

I

I
As referências

XVIII, XV e XIV

c o il' r e s pondíam,
anteriormente a 1
de . out, de 1946
data da vigência
.do Decreto númeTO 21.588, de 6 de

I
I

I
I

r;

.g.

.

I

1

I
I
II

Referência

Séries funcionais

funções

.

-.: I Amanuense-Auxfliar

--= l

de

Tabela

I,

ag

ô

I

s t o de 1946,

às referências XV,

XIV e XIII,

I

pectivamente.

res~

.

~

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

I

I ces

Núm
de
Nat. da função (Cont.)
funções I
5 Chefe de oírcunscrt- ,
çâo •...............•

I

Núm'l
de

Tabela

funções

I,

5.250,00

4.500,00

Chefe de Setor .......

8

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

[ReferênCia

I

Chefe de Distrito de
Primeira ..........

3.900,00

5

Médico. Especializado.

XL Anteriormente,

B

Médico Especializado.

5.250,00) .
XXXIX Anteriormente

a 1-10~46, data da
vigência do Deereto n.o 21.588. de
6-8-46, a reíerêncía era s/no (Cr$

a 1"'10:-46, data da
vigência do Deereto n." 21.588, de
6-8-46, a referên
cía era XXXIV.

6/ Médico Especializado.

Chefe -õe Distrito de
Segunda ....... -.. " .

3.300,00

41 Médico Especializado.

a 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.c 21. E'88, de
6-8-46, a rererênela era XXX.

XXXI Anteriormente

1,

a 1-10-46, data da
vigência de Deereto n." 21..588, de
6-8-46, a' referênela era XXVI.
Funções criadas a

I .

I

r -rtír

de

6,9-46,

data da- vigência
do Decreto número 21.694, de 21
agôsto de 1946

.

de

Chefe de Brigada Epidemiológtca ....• ~ ...

2

Chefe de Distrito de
Primeira ............

5

i

I

1.000,00
I·

3.900,00 I

I

2 j

P::~6ÜS~.~~~.~~~.e~.i~,~i.~

I Médico

51

Especializ:dO.

~

00

g

XXXV IAnteriormente

I
·4

t';l

'"

..

6

Observações

o-s
4.000,00

I

I

XXXV Funções criadas por
ê s t e decreto, a
partir de 1-1-:4'7.

i

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAúDE -

SERVIÇO NACIONAL DE TU BERCULOSE

. TABELA NUMÉRICA SUPLEMEiNTAR

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

I
INat. da função CCont.J

I

Médico

.

,

Especializado

em ímuno-alergía da
tuberculose ... ", .....

Médico

o-s

Núm.

Tabela

I1
3.900,00

Especializado

em imuno-alergta da
tuberculose ......... I. 3 300,00

Séries funcionáis

de

funções

1

II Médico

I
3 I Médico

Técnico em ímunoa Le r g tâ da tubercurose ................

.

3.000,00

xxxv n n te e o r m c n t s

Especializado.

I
XXXI \Anter"iOrmente

í

a 1~10-46, data da
. vigência do Deereto n.v 21.588, de
6-8-46, a referên..
ela era XXX.

I

1

Observações

Especializado.

Médíco Espectalízado
em ímuno-alergía da

tuberculose •.. ~ .•..•

Referência

Médico Especializado.

I

a 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.o21.588, de
6-8-46, a rererênela era XXVI.

XXIX [Ari t e r o r m e n t e
a 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.? 21.588, de
6-8-46, a rérerêní

~
8

i
~
~

~

cia era XXIV.

2.700,00

1

Médico Especializado.

XXVII Anteriormente

a 1-10-46, data da
vigência do De;'
ereto n.o 21. 58S;de
6-8-46, a referênela era XXII ;
Funções criadas a
• partir de 6-9-46,
nos têrmos do Deereto n. o 21.694, de
21-8-46.

1;5

'"

~
co

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE.- SERVIÇO NACIONAL DE CANCER
TABELA NUI\rÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Nat. da função (Ccnt.)
;

I

I Médico Cancerclogtsta

ors

Tabela

Núm'l

de
funções

2.700,UO

1

Médico Especializado.

2.700,00

1

Redator ........... .',

Propag. da campanha

I contra o câncer ..

Séries funcionáis

.

Médico Especializado
em ginecologia ......
2.250.00

1

Médico Especializado.

Referência

Observações

8

~VII

:$XVII Anteriormente
a 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.? 21.588, de
6-8-46, as rererênCiM eram XXII.
XXIII Anteriormente
al~lÚ-46,

I
I

i

data da

vigência .do Deereto n.v 21.588. de
6-8-46, a referêncía era. XIX.
Funções criadas a
partir de 6-9-46,

nos têrmos do Deereto n." 21.694,
de 21-8-46•.

i

I

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPÓSTA .

.

Núm.

Séries funcionais

Referência

Séries funcionáis

de
funções

Tabela

Referência

Observações

••

i

(
a)

Diretoria

Engenheiro ..........

-

XXI

-

I

I
c)

Mineralogia

Função suprimida a
partir de 6~9-46.
era de referência
XXI, e não XXII,
como constou no
Decreto n.c 21.694,
de 21-8-46.

I

I

Curso Técnico de
l\Jleta~urgia.

,

e

8

~
'"
~

I

Professor 00

Ensino
Industrial (Moldação,
Fundição de Bronze

e Metais

o-o • • • • • • • • •

XVI

-

I

-

-

Função suprimida a
partir de

data _da

I

vi~ê9;:i~

do Decreto núme1'0.21.694, de 21 de

I

I

agôsto de 1946.

'"

~

DffiETORIA DO El'ÍBINO INDUSTRIAL -

ESCOLA 'mCNICA NACIONAL

~

TABELA NUMÉRICA 'ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITuAçÃO ATUAL

I

I

Séries' runcíbnãís

I Professor do Ensino

I
Referência I
I

I

Núm.

Tabela

Séries funcionáis

de
funções

IRelcrência

Observações

Industrial (campo.si-

I

çâo Manual e Mecânica) .. '
.

-

XVI

[Punções suprimidas
a partir de 6-9-46,
data da- vigência

do Decreto núme-

-ro 21.694, de 21 de
agâstode 1946.

Professor do Ensino
Industrial (Composição Manual e Mecânica)
.

I
I

~
~

o

~
~

~

xx

1

r

Professor do Ensmo
Industrial (Composição Manual e Mecâ-

\ níca)

I

I

.

~

XX'IAnteliormentea 1-10-46, data da
vigência do Deereto n.? 21.588, de
6-8-46, a rererênela era XVI.
Função restabelecida a partir de 6 de
setembro - de 1946,

data da vigência
do Decreto número 21. 694, de 21 de
agôsto de 1946.

I

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

ESCOLA TÉCNICA DE RECIFE

TABELA NUMÉRICA 'ORDINÃRIA

srrmçxo

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
.

I

Núm.
d" \I Séries funcionais
Referência
funções
1 Professor doEn~mv
Industrial (Compcsí-

I

I

,
1

~fga~~:l.~~l..~ .~~~~~

Professor

do

Núm.
d~

Iunçôes

I

XVI

I·

Séries funeionads

I

Referência

I

Observações

I
l

-

_

1

~

'"

II

Ensino

Industrial (Forja
Serralheria)

,TapeIa

e

8

XVI

->

-

-

I

Função 'suprimida a
partir de 6-9-46,
I data da vígênela

do Decreto núme-

\ ro 21. 694, de 21 de

1

Professor

do

Ensino

Industrial (Forja
Serralheria)

I

I

e
XX

'I·

I

\.

1

Professor do Ensino
Industrial (Forja e

I Serralheria) ..... ..

I

agôsto de 1946.

XX A nt e r i o r f i e n t e
a 1-10-46. data, da
vigência

I
I

I
-

I

do

i

I

oe-

ereto n.c 21.588, de
6,..8-4ti, a referência era XVI.'
Função restabelecida a partir de
6-9-46, data da vigência do Decreto
n.v 21.694, de 21
de agôsto de 1946.

:l'
~

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

ESCOLA nCNICA DE SALVADOR·

'"
~

TABELA NUMERICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO

Núm.
d~
\I
funções
1

Séries funcionais
Professor do Ensino
Industrial (Impressão e Pautação) '"

I

ATUAL

Referência

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm'l
. d~.
funções

Tabela

I
XX \

1

I

Séries funcionais

Referência

Professor do Ensino
Industrial (Impressão e Pautaçâo)

I

Observações

XX A li t e r i o r m e Í1 t-e
a 1-10-46, datada
De-

i

Função restabeleci-

8

vigência

do

creto n.? 21.588, de
6-8-46, a referêneia era XVI.
da

l

partir

de

gêncía do Decreto

I
DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

a

6-9-46, data da vi-

n.c 21.694, de 23
de agôsto de 1946.

I

ESCOLA nC:,ICA DE S. LUíS

TABELA ~RICA ORDINÁRIA

1 I Professor do Ensino
Indtustrial (Es2

1

I

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

XIV

Professor do Ensino
Industrial .(Latoaria)

XIII

Professor do Ensino
Industrial (Latoarta'r

XIV

tofarla)

1

-

-

1
1I

Professor do Ensino
Industrial (Estofaria) .............

Professor do Ensino
Industrial (Latoarta)

x~

I
\Funções suprimidas
a partir de 6-9~46,
data da vigência
do Decreto número 21.694, de 21 de
agôsto de 1946.

I

XIV I

~

}:l

TABELA NUMERICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

,

N~.

runcras

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

,
Séries funcionais

\

:I

Referência

de
funções

Séries funclonals

IRefcrênCia

'

I

I

Professor do Ensino
Industrial (Ajustagem) ............. 1

í
1

'Tabela

I
I

Num,

J

I

XIII

-

Observações

I

-

I

I

Função suprimida :;"
partir, de 6-9-16
data da vigência
do Decrete númeTO 21. 694, de 21 de
agôsto ele 1946.

Professor do Ensino
Ln d u s t r a l (Ajus-

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

XIV
,:~

1 . Professor do Ensinai
I In d u s tri a 1 (A.iusI

I
l

~

.0

i
t<J

í

tagem)

i

I
I

I

tagem) ..............

XIV ~An~,eriorni.e!lte
I a 1-10-4.6, data da
vigência do peereto n.? 21.588. de
6-8-46, as referênI eias eram J{IIT..

I

I

I
I

I

~

,

"

c,

Funções restabelecidas a partir de
6-9-46, data da vigêncía do Decreto
n.v 21.694, de 21
de agôato de 1946.

~

o

~

to

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

ESCOLA -

Tl1:CNICA DE VITóRIA

:::'"

. TABELA NUTr.:ÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número)
de
ge-les funcionais
ReferênCia!
)
I
funções

I

1

I
J

.

Tabela

Numero

de
funções

I

'I

(Dese-

nho Ornamental)

XX

I Séries

funcionais

T.S.

DIRET0RIA DO ENSINO Il'lDUSTRI!>..L -

Função

su

prfmlda a parti r
de 6-9-46, data d
vigência do .-Dê
ereto n.c 21. 69·
de 21-8-46.

I

I

Observações

IObs.:

II

Professor do Ensmol

I

IIReferêncialII

I
I

. I

êndustrial

SITUAÇÃO PROPOSTA

,

f

ESCOLA Tl1:CNICA DF. CAMPOS

I

I

I Professor do Ensino I
I Industrial coorte e

1

~g)t~~ .~ .~.~~.~~~~ I

I '

2

I

Professor do Ensino

Industrial (C6rte e

xx

Costura - mascult-l
_ no)
i

II

I

xx

I

I

I

Obs.: Funções resta-l

belecldas a partir
de 6-9-46, data

dei
da

vigência do Decreto TI.o 21. 694, de
21.8-40.

~-~

II

8

~
"
~

i

TtIBELJ\ NlJ1IIÉraCA ORDINÁRIA

2

~
'"

Anteriormena r-tü-ae, data da

Obs.:

vigência do Decreto n." 21. 588,
6-8-46, a referência era XVI.

DIRETORIA DO ENSING INDUSTRIAL -

ESCOLA TÉ1CNICA DJ:: SAO PAULO

TABELA ~r8F.ICAORDINÁRIA
SITUAÇÃO ATUAL

Número
Séries funcionais

de

funções
1

I
I

1

Número

Referêncial

Professor do Ensinai
Industrial (MoldaM
çâo, Fundição de
Ferro, Bronze e Otlwl
tros metais) ..... 1

SITUAÇÃO PROPOSTA

Tabela

de

funções
1

I

xx

3

de Alunos!

VII
1

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

Serralheria) . .....

~

I

1:0bs.: Anteriormen-

I

de Alunos f

~

I

a 1-10-46, data da

VII

vigência do Decreto n.? 21. 088,
6-8-46, a referência era XVI.

ESCOLA nCNICA Dõ? BELO HORIZONTE

TABELA NUl'i~ÉRICA

Professo!' do Ensinol
Industrial (Forja e

1

I
I
I Inspetor

Observações

xx I

[Obs.: Função resta-I
I belecida a partir de
de 6-9-46, data da
vigência do Decreto TI.o 21.694, de
21.8-46.
I

II
I

Ferro, Bronze e outros metais)

I

I

IInspetor

I Séries funcionais -'-~~-~'~~êncial
,
I
Professor do Ensinai
(MoldaI Industrial
ção, Fundição de
I

SUPLEMENTAR

.

8
>d

~

~

§
CJ

XVI

.Obs.: Função supri-l
I mída a partir de- 61
I de setembro de 94.6.

II
II

Era da Tabela Su-I

plementar, e não]
da Tabela Ordínária, como constou
do Decreto númerol
21. 694, de 21-8-46.

~

ESCOLA INDUSTRI,~L DE BEL1tM

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL TABELA

~ÉRICA

!t

ORDINÁRIA
SITUAÇÁÓ PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL'

r
I
I
Séries funcionais IReferência
funções
I
1
I Professor
do Ensinol
I
Industrial (Selaria
I
e Oorrearía) ..... 1
xx I
I
'
I
1
I Professor do Ensinol
I
I Industrial (Malha-I

Número I

de

I ria e Capotaria).

I
I
I
II
1

XX

Número!
1

I

1

[-

I

I

I
I

I
I
\

I

I Industrial (Selaria,

corre,aria) . . ... _I

I Professor do Ensino

I

I

I

I

XX

XX

I

I

I
I

I

~w

I

8

Obs.: Anteriormente
a 1-10-46, data da

J

I

vigência do Deereto .n.? 21.583.
de 6-8-46, as re-

I

I
i

II

XIV

I Professor do Ensino I

I Industrial (Malha~
I ria e Capotaria).

I

I
I

Observações

~

I
I
I

11

Professor do Ensinol
Industrial (Ferra~
mentaria) . . ..... _

Tabela.

1

l

~i1tcias

Professor do Ensino
.Industrial (Ferramentaria) . . .....

Obs.:

·
Funções resta-I

I belecídas

a

I de 6-9-46,

partir

datai

da vigência do

De-I

ereto TI.o 21.694, 21
de agôsto de 1946. I

er a m

I
XIV

I
I

I

I
ObS.: Anteriormente
a 1-10-46, data da
vigência do De-

I ereto

n.o 21. 588,

I de 6-8-46, a reI ferêneia era XIII,

i

I

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL -

ESCOLA INDUS TRIAL DE TERESINA

TABELA ~ÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

I

I

NÚmero
d~
Séries funcionais I Referência funções
I
1
I Porteiro , ........ '\
IX I
1

I Professor do Ensino

I

I
I
I
1

Industrial (Trababalho em máquinas
operatrízes) . . ... 1

Professor do Ensinai
Industrial (Moldaçâo, Fundição de
Ferro, Bronze e outros metais) . . ... /

XIV

f

\

XX

I
I

1

Armaaenísta • • ....

IX

1

Bibliotecário • • •••.

VII

1

Zelador . •

1

VII

Número
Tabela

11

fun~~es I

Séries funcionais

1

Porteiro . •.... . • . .

1

Professor do Ensino
Industri-al, (Trababalho em máquinas
operatrízes) . . ...

Observações

, 'Ref-erência]

I

I
IX I

II
XIV

Obs.:

Anteriormen-

te a 1-10-46, da-

ta da vigência do
Decreto n. ° 21.588,
6-8-946, a rererêncía era XIII.

1

Professor do Ensino
Industrial (Moldacão, Fundição de
Ferro, Bronze e outros metais)
Obs.: Funções resta-

belecidas a partir
de 6-9-1946, data
da vigência do Decreto n.v 21.694, de
21-8-46.

I
I

XX

I
I
I

Ir
I
I

i\'o
'"

g

'8
~

~
l'j
~
M

8

~

OÕS.: Anterlormente a 1-10~46, data da vigência do
Decreto n.s 21.588,
6-8-946, a referêncla era XVI.

..,....
..,

DIRETORIA DO .ENSINO INDUSTRIAL -

ESCOLA INDUS TRIAL DE FORTÀ'LEZA

fe
co

TABELA NUlVrERICA ORDINÁRIA
SITUAÇ~O PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções
1

I Séries funcionais
! Professor
do
Industrial

.

I ReferênCial
,
Ensino I

I Séries funcionais !Referência]
I

lhaçâo)

XX

Professor do Ensinol
Industrial (Córte e
Costura - masculi-f
no) ............

I

Professor do Ensino
Industrial coorte e
Costura - masculino)
..........

1

XX

I
II

I

Obs.: Funções resta-

belecídas a partir
de 6-9
data dai
vigência do Decreto n.? 21.694, de 21
de agôsto de 1946. I
M46,

I

1

I· Professor
do Ensinol
Industrial (Córte e]
~~t~a.-:. .~.~S.C.~I.i~1

I

Obs.:

,
"

I
Funcâo . suprl-!

mida a partdr de 61
de setembro de 19461
data da vigência!
do Decreto número]
21.694. 21-8-46.

,

XVI

I

........

I

I

I
I

I
XX

I

I

I
I,

XX

I

I

~

o

II

Anteriormente a 1~10-46, da
ta da. vigência do
Decreto -n.? 21.688.
6-8-946, as refe~
I rêncías eram XIII.
Obs.:

M

II

I

i

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

,I
I
,I

Observações

I

I

Professor do Ensino
(Enta~
Industrial

1

(Enta~

I lhação) . . .......

1

Número
de
funções.

'receie

I
I
I

,
I
I

i
~

~

DIRETORIA DO PATRIMÓNIO HISTóRICO E ARTíSTICO NACIONAL
'l'ADE!.A NUMÉRICA SUPLEMENTAR

S~AÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

.

I

I

Número
de
. Natureza da fUnção:j
funções
Contratado

1 1
1

crs

II
I

Tabela

Número
de
funções

I

I
.
I
\ Técnico em tomba-]
I
menta e conservaI
I çâo de obras de ar~l
I
quitetura tradícío.......... 3.450,00 II
nal .

I

I

I Séries

I
funcionais'

I

I

I

II
\

II

I
I
I
I
I
I
I
I

i

I

I
I
I
I

I

Arquiteto

1

I

I

. . . . . . . I XXXII

I

IObS'
: Função
a partir de

eriadal
6-9-46,
nos têrmos do Deereto n ..o 21. 694, dei

I 21-8-46.

Observações

~

00

"o

~

I

~

~

~

I

~

~

II

o

t

I
I

II
I
I
I
I

I

I
I

I

I
I
I
I
I

.

, ReferênCia!

IObS.:
Anteriormente a 1-10-46, da-

I

ta da vigência do
\ Decreto TI. o 21.538,
6-8-946, a rereI rência era XXVII.

I

(

".~

7~~ ....

ill

)

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

g:
'"

TABELA NUI'IrÉRICA ORDINÃRIA
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I
I

Número
de
funções

I

I
Referência]
Séries funcionais

I

I

1
1

-2'
---

I Mestre
Mestre •...........
............ 1
II

I
xv I
I
I
I
I

XVIlI

IINatureza da tunçõa:

Cr$

Contratado.

Químico Analista ., 1 2.700.00

I
I
I

I
I
II

I

I

II

Ta:bela

Número)
de
funções

I

I

I

II
I

,

Séries funcionais

I
i
IReIerênCial

Observações

I

I

2
",2

-4
---

I

I
I
I

9

I

I Mestre
Mestre

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

XVIlI
XV

I
Obs.: As 2 novas run-

ções considerann-se
criadas a partir da
data da PUblicaçãol
dêste Decreto.
9

I
I Tecno1ogista . .. ... 1 XXVII
I
I
I
I
I

I

Funções cria-i
das a partir de 6 de
setembro de 1946,
nos têrmos do Deereto n.o- 21. 694, de
21-8-46.

Obs.:

I
I

~

I

8

00

I
I

i
OJ

I
11

Obs.:

Anteríormen,

te a 1-10-46, data da vigência do
Decreto n.c 21.588.
de 6-8-46, a reI ferência era XXII.

I

i

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

I

I

Número
de
Natureza da função:
funções
Contratado
1

do em anoplura e
malófaga .

1

1

4. MO,OO

Chefe da Seção de
Hematologia . . ...

4.500,00

I
1

I

4.500,00

Chefe da Seção de
patologia e x p e r i'mental ..........

\ Chefe da Seção de
Química da Dívlsão
de Química e Farcologia . ..........

Chefe' da Seção de
Nutrição da Divisão
de Higiene .......

I

I
I

I

I

Numero
,
I1
Séries funeionads
de
funções

I
I
II

11

I

3

II

Pesquisador Especla-\

I
II

I

i

I

13

I
[Obs.: Anteríormcnte a 1-10-46, data da vigência do
Decreto n.c 21.588,
de 6 de agôsto de
1946, a referência
era XXXIV.
I

II

I

I
I

I

I

I
I

I
I
I

I
I

I

4;050,00

XXXIX

lízado . . .... ,.:..

I
II
4.050,00

Observações

\ ReferênCial

I
I

I

\
I

Tabela

I
I

I zoõtoso eapecíahza-]

.......

1

o-s

2

I\ Pesquisador

cialízado .

I

I

I

Espe-

.......

i

XXXVI

II
I

Dbs.:

Anteríormen-

te a 1-10-46, da-

\

I

ta da vigência do
Decreto n.s 21.588,
de 6-8-46, a referêncía era XXXI,

~

w

~

I

I'

SITüAÇÃO ATUAL

NÚmero
de
Natureza da função':
o-s
funções
Contratado
1
Técnico em proto-I
zoologia .
3.900,00
1
1

I
I Helmintolo~'ista

em
experimental
I Técnico

) 3.900,00

clrúrgia

. ...

1

1

I Médico
especializado
em doenças tropi·1
I cais

3

I

iI Helmintologista .

'1I

1

I Pesquisador especia-

I

I Bacteriologista . ." 1'-3.300,00
! Entomologista ..... 1 3.300,00

I
I

I

I

I

I

I Ref.erênCial

I
I

I
I

Observações

II pesquisador
EspeCia_1i
I
lizado .
XXXV
ObS.: Anteriormen1-10-46, data
II
do
I I date a vigência
I
I
1I
.

I,

I
I

I
I.

I

I
I
I
I
I

I
I

I

I

I

[Oês.: Funções crladas:
, a partir de6-g~4S.1
! data. da vigência do!
I Decreto n.o 21.694,1
I de 21-8-46.
I

I

i
~

o

'ti

I
I Pesquisador EspeclaI Iizado . .. ....... '1

.

. 1 3 .300,00

I lizado em vírus .. 1 3.300,00-

I

7

'"
'"
\:.lI

Séries funcionais

I

3;300,00

Pesquízador especia-l
lizado em doença
- de Chagas
/ 3.300,00

I
I

Médico especializado I
em doença de cha-I
. gas.
3.300,00

1

1
1

Núm.ero
de
funções

I

I
1

I 3.900,00

T8Jbela

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

s".

~

01
~

I

XXXI

I

I

ObS. : Anteriormena 1-10-46, data
j te
da vigência do
Decreto TI.o 21.588,

agôsto de
II delp46,6 dea referência.
J

era XXVI.

MUSEU IMPERIAL
TABELA Nl;1\ifr.rCA SUPLEMENTAR
SITUAÇÃO ATUAL

tamero I

I

de
[Natureza da função I
'unções I
Contratado
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Cl'$

Tabela

I Pesquisador
Especializado • . ...••.... 1 1. 800,00

I

Séries funcionais

de.

/.

1

I Conservador
seu.

11 funções

!Ref.erênCialI

. I

de ~U-I

Obs.: Função

I date a Anteriormen1-10-46, data
vigência do
I deDecreto
n.v. 21.588,
6-8-46, a refe!ObS.:

a partir de 6-9-46,

I

nos têrmos do DeI ereto
n.c
de]
21-8-46.
I
21.694,

I

SERVIÇO NACIONAL

D~

I
I

XX

criadal

Observações

I rêncla era XVI.

~

TEATRO

o

TABELA NU1VfÉlllCA ORDINÃRIA

Número
de
funções

I

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

'Referência/

I

1

Assistente de Educa-

1

Assistente de Educação
.

ção

2

.

I

XVIII

i

I
xv I

I
I

. Ta:bela

Número.

de

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries Iuncíonais

) Ref-erência/

funções
1

I

I

Assistente de Educa-I

I

1

Assistente de Educa-

ção
çâo

2

i

"'1

Observações

i
~

g

xvnr II

.;

§

XVI

Obs.: As referências
XVIII e XV cor-

respondiam, anteriormente a 1 de
outubro de 1946,
data da vigência
do Decreto número 21. 588 de 6 de
agôsto de 19<16, às

I

referências XV e
XIV,
respectivamente.

~

1:l

TABELA NUIvIÉRICA SUPLEMENTAR

~

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
Natureza da função:
funções
Contratado
1
Diretor de cena .,.

I

I

I

""

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Cr$
2.250.00

I

Tabela

I
I

Número
Séries funcionais
de
runcões
1
I Diretor de Cena

,

IReferênCial
' I

"'1

XXIII

Obs.: Função criada I

I

Observações

I

I

por êste Decreto, a f
partir de 1-1-47.

~

SERVIÇO DE RARIODIFUSãO EDUCATIVA

8

TABELA NlJII.!ÉRICA SUPLEMENTAR

I

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
Natureza. da função:
funções
Contratado
1
\ Técnico em progra_ mação infantll ..

I

qr$

I
I

2.250,00

Tabela

Número
de
funções
I,

I

SITUAÇÃO

PROPOSTA

Séries funcionais

IReferênCia/I
I

I Redator ...........

XXIII

Discotecário ..

•••• 1

2.700,00

,
I

I

rxscotecârío ..

1

XXVII

IObs.:
Funções criadas
a partir de 6-9·46
I

I

1

nos têrmos do Deereto n,? 21.694 de
21-8-46.

Anteríormente a 1-10-46, data
da vigência do
Decreto n.o 21.588
de 6.,.8-46, a rercI rência era XIX.

I

Obs.:

Anteriormen-

te a 1-10-46, data

I

i
~
~

Obs.:

I

1

Observações

da vigência do
Decreto n,? 21.588
de 6-8-46 a refe..
rêncla era XXII,

I

UNIVERSIDADE DO BRASIL -

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

TABELA NmiÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

funções
1
1
1

a

-9
---

Séries funcionais

Auxiliar de Escrltório ...............
Auxl1lar de Escrltótório . ...........
Auxiliar de Escrltótório . ...........
Auxiliar de Escritório • .............

SITUAÇÃO PROPOSTA

, Referência

I
X
IX

VIII
VII

II

I
I
I

Número

T8Ibela

de

Séries funcionais

Referência!

funções
1
1
1
5

-8
---

i

I

Auxiliar de Escritótório ............
Auxiliar de Escritótório . . . .........
Auxiliar de mscrítõrio . ............
Auxiliar de Escrit6rio ........... 0.0.

.

I

X
IX
VIII

I
I
I

I
I

VII

T9.lbela.

:5

i

i

\

I
.,
w
w

ATOS
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DO

PODER

DECRETO N.' 22.647, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para construção de uma parada no lcm 396,249
da linha Ltcrare- Uruguai, _na' Réde
de Viação Paraná-Santa Catarina.

Não fcí publicado ainda no Diário
Oficial pO'I falta de pagamento.
DECRETO N.' '22.648 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
A utcriza desapropriação de terrenos e
benfeitorias pela Viação Férrea do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica a Viação .Férrea
do Rio Grande do Sul autorizada a
desapropriar imóveis e benfeitorias
destinados -à constl"uçãode duas vilas
para ferroviários, situados nas 'proximidades ca e-stação de Santiago, em
conformidade com os têrmos de acôrdo
e as plantas que com êste baixam, devidamente rubricados, devendo a respectiva d-espesa, na importância de duzentos e trinta e nove mil, setecentos
e dez cruzeiros e trinta centavos <Cr$
239.710;30) acrescida das custas de escritura e registros, correr à conta da
subvenção da União, de que trata o
Decreto-lei n.c 552, de 12 de J-ulho
de 1938, (título K - Eventuais, da
Parte II .,...- Anexo n.e 3 - do Programa de Melhoramentos aprovado
pelo Aviso n." 3.280, de 14 de Dezembro de 1942, modifloado pelo de
n.c 144, de 5 de Fevereiro de 1947, do
Ministério da Viação e Obras PÚblicas) .
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e
59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.649 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos para
execução de obras previstas rio plano geral de saneamento da Baixada
Fluminense. /
-

O Presidente da Repúblic-a, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tdgo 87, número I, da Constituição,
decreta:
1\rtigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na importância total de cinco milhões, cento
e sessenta e um mil, nov-ecentos e,
sessenta cruzeiros (Cr$ 5.161. 9-60,00),
os quais com este baixam, d-evidamente rubricados, relativos à execução de obras previstas no plano §-eral de saneamento da Baixada Fluminense, sendo um milhão, quinhentos e trinta mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 1.530.80(},OO) para a canalização do Rio Jururmrim e endlcamento do Rio Macaé, na Baixada ee Goitacases, e três milhões, seiscentos e
trinta e um mil e cento e s-essenta
cruzeiros (Cr$ 3.631.160:,00) para a
canalização dos _rios Santana, Neves,
Quilombo e São Pedro, na' Baixada
de Sepetíba,

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 "da

República.

EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.650 -

DE 27 DE

FEVEREIRO DE 1947"

Aprova projeto e orçamento para execução de obras de ampliação das instalações e aquisição de
aparelhamento no pôrtc de Imbituba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Ficam aprova-dos o
projeto e orçamento na importância de
Cr$ 16.398.893,(){) (dezeseis milhões,
trezentos e noventa e oito mil e oitoc-entos e noventa e três cruzeiros)
que com êste baixam,' devidamente
rubricados, em substituição aos que,
foram aprovados pelo Decreto número
14.059, de 24 de novembro de 1943,
para execuçã-o de obras de ampliação
das instalações e aquisição de aparelhamento no pôrto de Imbíbuba, do
qual é concessionária a "Companhia
Docas de Imbítuba,
Parágrafo único. As despesas de que
se trata serão. atendidas à conta da
"taxa de emergência" criada pelo De-

Aros

ereto-lei

n.s

DO

PODER

8.311, de 6 de dezembro

de 1945.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro dê

1947' 126.0 da Independência e 59,.° da
RepÚblica.
EURICO G. DU'I'RA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.651 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para
construção de edifício escolar no
recinto das pedreiras do Ca.pão do
Leão, pelo Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'cQnfere o aTM
tdgo 87, número r, da Constituição,
decr.eta:
Artigo único. Ficam aprovados
projeto e o orçamento na importância
de duzentos e noventa e nove mil,
quinhentos e trinta e dois cruzeiros
e noventa e quatro centavos (Cr$ ..
299.532,94), os quais com êste baixam,
devidamente rubricados, para a construção de um edifício no recinto das
pedreiras do Càpâo do Leão, destinado à sede de um grupo escolar mantido pela Secretaria da Educação e
Cultura do Estado do Rio Grande' do

°

Sul.

Parágrafo único. A obra de que se
trata fica incluída entre as. especificadas nas alíneas' do inciso 1.0 da
Cláusula II do contrato de novação
das concessões dos portos do Rio
Grande do Sul, aprovado pelo De~
ereto n.c 24.617, de 9 d-e julho de
1934.
'Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.

257

EXECUTIVO

dendo ao que requereu a Rádio Clube de Marilia S. A. e tendo em vísta o disposto no artigo 5.°, n.c XII.
da mesma Constíbuiçâo, decreta:
Art. 1.° - Fica prorrogado; por 10
anos, o prazo do contrato a que se
refere o: decreto n. o 731, de 3 de
abril de 1946, celebrado entre o Go-vêrnc Federal e a Sociedade Rádio
Clube de Marília, Limitada, que passou a denominar-se "Rádio Clube de
Marília S. A. ", em virtude de, reforma de seus estatutos aprovada pelo
Ministério da. Viação e Obras Públicas e publicada no Diário Otícíal do
Estado de S. Paulo, de 31 de Janeiro . de 1939, para o estabelecimento,
na cidade de Marília, Estado de São
Paulo, de uma estação radiodifusora
sem _direito de exclusividade, observadas tôdas as cláusulas que acompanharam o referido decreto.
Art. 2. o .:- Para os efeitos decorrentes dessa prorrogação, será assina':'
do, no Ministério da Viação e Obras
Públicas, no prazo de 60 dias, a partir da publicação dêste 'decreto .no
Diário Oficial, têrmo aditivo ao contrato de 5' de maio de 1936, registrado pelo Tribunal de Contas em sessão de 15 dêste mês e anó.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
.1947; 126.° da Independência e 59.a. da
-República,

EURICO' G.

DUTRA

Clóvis Pestana

rnlCRE'I'D N.' 22, ô53 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Ladeira a pesquisar calcário e associados no Município de Prados
do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, e nostêrmos dos arClovis Pestana.
tigos HY2 e 153 da Constituição, decreta:
DECRETO N.' 22.652, DE 27 DE
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
'FEVEREIRQ DE 1947
'. brasileiro Carlos Ladeira a pesquisar
calcário e associados no Imóvel denoProrroga, por 10 anos, a concessão
minado Sítio Barro Vermelho, de sua
outorgada à Sociedade Rádio Club
propriedade, Distrito e Município de
de Marília, Limitada, atualmente
Prados, Estadr;> de Minas Gerais, nudenominada "Rádio Clube de Mama área de trmta hectares (30 ha) de ..
rília S., A"., para estabelecer uma
limitada por um retângulo que tem
estação r'adiodifusora.
um vértice a mil trezentos e' setenta
e dois metros (1. 372m) no rumo
O Presidente 'da República, usando
da atrlbulçâo que lhe confere o artimagnético quarenta e sete graus. nogo 87, n. ° I, da Constituição, a.tenroeste (47" NW) do cruzamento da.
EURICO G. DUTRA.

Coleção das Leds -

VoI. II

17

258·

rodovia

ATOS

Tiradentes-Barroso

DO

com

ponm

o

<córrego da Lagoa e os lados, diver-

gentes dêsse vértice, os seguintes
eomprlmentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (60-0 m) , .cinqüenta
e oito graus sudoeste (á8°SW); quinhentos metros (M() fi), trinta e dois

graus noroeste C3-2°.NW).

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros ccrs 3D!}) e será
transcrito no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio-de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 1'26.0 da Iridêpendência e 59. 0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel

Carvalho.

de

EX:ECUTIVO

tico setenta e sete graus e trinta -minutos sudeste (770 30' SE) do quilô...
metro seiscentos e sessenta e sete
(km 667) da Estrada de Ferro Central
do Brasil, linha. do Centro, e os lados:
divergentes do vértice considerado
têm: quinhentos metros. (50.0 m)
e
rumo vinte e um graus nordeste (210
NE) magnético, mil e cem metros
(1100 m) e rumo sessenta e nove graus
sudeste (690 SE) magnético.
Art. 2.0. O titulo da autorização de
pesquisas que será uma via autêntica
.dêste de-ereto, pagará a taxa de seíscentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 640,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1946, 126.0 da. Independência e 59.0
da República,'
.
EURICO G.

DECRE']10 N.• 22.654 - DÉ 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Januá
rio Ferreira Braga a pesquisar caIR
cáTia e Cfssociados no município de
Matosinho, Estado de Minas Gerais.

DUTRA

Daniel de Carvalho.

R

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c E, e nos têrmos dos artigos 152
"e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão

brasileiro Januário Ferreira Braga a
pesquisar calcário e associados em ter~
renas de. sua propriedade, no lugar
denominado Fazenda do lV1:{á...."l'lho, no
distrito de Prudente Morais, município
de Matosinhos, Estado de' Minas Gerais, em duas áreas diferentes pertazendo um total de sessenta e três h-ectares e quarenta ares (63,40 ha) assim
definidas: A prímelra com oito, hectares e quarenta ares (8,40 ha) é delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a duzentos e cinqüenta
metros (250 m) no rumo magnético
cmco graus sudoeste (50 SW) do canto sudeste (SE) da sede da Fazenda
do Moinho, e os lados divergentes do
vértice considerado têm:. trezentos e
ci'llqüen~ metros (350 m) e rumo
sessentae oito graus sudeste (680 SE)
magnético, duzentos e quarenta metros (240 I.U) e rúmo vinte um graus
nordeste (210 NE) magnético; A se ...
gunda com cinqüenta e cinco. hectares
(55 ha) é delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil e vínte
nove metros <1029 -m) no rumo magné-

DECRETO N.' 22.655, DE 27
FEVERElRO DE 1947

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Francisco Correia a pesquisar caulim, argila e assocuuios no município de Araucária, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, n.c r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985 de
29 de Janeiro de 1940 (Código de'Mi.
nas), decreta:
Art. 1. 0 - Fica autorizado o ci ..
dadão brasileiro Manuel Francisco
Correia a pesquisar caulím, argila e
associados em terrenos situados no
lugar denominado Sanga da Casa no
distrito e município de Araucária,'Estado do Paraná, numa área de vinte
.hectares (20 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento e. trintae cinco metros (135m) no
rumo magnético oitenta e dois graus
nordeste (820 NE) da barra da Sanga .da Casa, .afI~nte pela margem
direita do arroio do Maciocek, e os Iados divergentes do vértice considera..
do, têm: quatrocentos metros (400m)
e rumo sul (S)" magnético, quinhentos metros (500m) e rumo leste (E)
magnético.
Art. 2 ~ o - O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma .vía autên..

ATOS

DO

PODER

tica deste decreto, pagará a taxa de
t"ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
t~anscrito no livro próprio da Divi5[0 de Pomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 - Revogam-se as díspcsí·ções em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126 .'o da Independência e 59. a
da República.
EURICO G.

DUTRA

259

EXECUTIVO

AT:t. 2. o O título de autorização de
pesquisas; que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tresentes cruzeiros (Cr$ 3.QO,OO) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
.art , 3,,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G.

Dtmiel. de Carvalho

Daniel

DUTRA,

de Carvalho.

DEORETO N.' 22.656. - DE 27 DE
DOORETO N. o 22.657
DE 27 DE
FEVEREliRO DE 1947
FEVERlmRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro
Autoriza os cidadãos brasileiros
Origenes de Medeiros Correia a
Manuel Ferreira Guimarães e
pesquisar areia, caulim e associa- n
Júlio taourao Guimarães a pesdos - no Município de Cíiruia, Es- .
q2tisar minério de ouro no Munitado de Pernambuco.
cípio de Mariana, Estado de Minas Gerais,
O Presidente da República, usando
da atriouíçãc que lhe contere o artjO Presidente da República, usando
go 87, n. o I, da Constituição, e 1.105
daatr:Lbuição que lhe confere o artitêrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
go 87, n.. ° I, da Constituição, e nos
29 de Janeiro de 1940 (Código de Mitêrmos do Decreto-lei n.» 1.985, de
nasi, decreta:
29 de .Ianeírc de -194ú (Oódígo de Minas), decreta:
Art. L c Fica autorizado o cidadão

brasíleíro Orfgenes de Medeiros Correía>, a pesquisar areia, caullm e assccíados em terrenos da Irmandade
do Rosário e de Nossa Senhora _do
Monte, situados na' rua Bonsucesso,
no Distrito e Município de Olmda,
Estado de Pernambuco, numa área
de' quatro hectares sessenta e' cinco
ares e oito. centrares (4,6508ha) delimitada por um retângulo que tem
um vêrtôce. e., sessenta e seis metros
(166m) no rumo magnético' vinte e' um
graus, trinta minutos nordeste (21 0
31' NE) de um marco de cimento
com .um metro e vinte centímetros
(;l,20m) de altura colocado ria crista
do morro denominado Barreira do
Giz, pelo Serviço Geográfico e RIS. Giz, .do Exército e que tem numa
das reces os seguintes números e letras: mil novecentos e quarenta e uni
(1941) Serviço Geográfico e Histórico
do Exército, um (1); e os lados do
retângulo delimitador da área, que
divergem do vértice considerado, têm
OS seguintes comprimentos e. rumos
magnétic-os: cento e cinqüenta e qua ..
tro metros (,1
sessenta" e dois
graus e :trinta minutos sudeste 1.620
30' SE); trezentos e dois metros (3(}2
metros), vínze e sete gra;us e trinta.
minutos sudoeste (270 3O'SW) ,
154m),

Ai't, 1. ° Ficam autorizados os ci ~
dadâos brasileiros Manuel Ferreira
ounnerães e .túüo Mourão Guímarães a pesquisar minério de ouro no
Distrito e Município de Mariana, E-stado de Minas Gerais, numa área de
quatro hectares. (4ha), co~pr~~nden
do lebto e margens do ribeirão do
Carmo, numa faixa de dois mil me ..
tros (2.000m) de comprimento por
vinte metros. (20m) de largura a partir da ponte da estrada de Ouro PretoMariana, slbuada em passagem, sôbre
o referido ribeirão, até à f.oz do córrego Bcnsucesso, abrangendo dez
metros üonn para cada lado do eixo
médio do citado rlbeírêo do Carmo.
Art. 2.°0 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 Divísão de Fomento da Produção naineral
do Ministério da Agricultura.
Ar.t. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ieneiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126. o da Independência e 59. o
da República,
EURIco G.

DUTRA.

Daniel de

Carvalho,
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DECRETO N.' 22.658 -. DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947

Renova o decreto n.o 16.764, de 6 de
outubro de 1944.
O Presidente da Repüblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o ar-tdgo 87, n.o I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Ieí
n.o 1.985. de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas) combinado cem o
Decreto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0. Fica renovada pelo prazo
-ímprorrogável de um ano nos têrmos
da letra b, do art. 1.°.' do Decreto-lei
n. 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorizacão conferida ao cidadão brasileiro Leonardo Pala.bela pelo Decreto nú.,
mero dezesseis mil setecentos e sessenta e quatro ,(16.764), de seis (6) de
outubro de mil novecentos e quarenta
e quatro (944)., para pesquisar talco
e associados no município de Congonhas 'do Campo, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.°.. O título da autorização de
pesquisa.v que sérá uma via autêntica
dêste decreto," pagará a taxa de trezentos cruzelros (Cr$ 300,00) e. será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
M,inistério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° d9-'
República.
EURICO G.

Daniel

DuTRA

de carcatno.

DECRETO N.' 22.659 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Renova o decreto n.O 16.800, de 12 de
.ourunro de 1944.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c l, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.e 1.985, de 29 de janeiro de 19-40
(Código de Minas) combinado CDm o
Decreto-Ieí n.e 9.605, de 19, de agôsto

de 1946, decreta:
Art. 1.0 , Fica renovada pele prazo

dmprorrogável de um ano nos têrmos
da letra b, do art. 1.0 do Decreto-lei
n,O 9.605, de 19- de agôsto de 1946,
a autorização 'conferida ao cidadão
brasileiro. Antônio Palabela pelo De-

EXECUTIVO'

ereto número dezesseis mil e oítocen..

tos (16.800), de doze (12) de outubrode mil novecentos e quarenta
e quatro (944), para pesquisar, cet-.
cário, mármore, cores e minério de
manganês, e associados no município
de Congonhas do Campo de Estado
de Minas Gerais.
'
Art. 2.°. O título da autorização de
pesquisa que s-erá uma via. autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre ..
. sentes cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-sa as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.1)60 - DE 27
DE FEVEREIRO DE 1947
Renova o Decreto a.» 17.495
30 de
dezembro de 1944.

de

O Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe confere "O artigo ,87, li. o I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n. ° 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas). combinado dom
o Decreto-Ial n.v 9.605, de 19' de agôsto de 1946, decreta:
AJ:t. 1. 0. Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano nQS têrmos
da letra b, do art. 1. 0, do Decreto-lei
n.» 9.605, de 19 de agôsto de- 1946, a
autorização conferida a cidadã brastleiraLeonice Palabella, pelo Decreto
número dezessetee. mil quatrocentos e
noventa e cinco 07.495), - de trtnta (30) de dezembro de mil novecentos e. quarenta e quatro (1944) para
pesquisar qpó,rtzo e associados no muntcípio ele Congonhas do Campo, Estado de Minas Gerais,
.
Art. 2.°, O título de autorização de
pesquisa" que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ ..
530,oo)! e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro..
duçâo Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. 3. o. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126. c da Independência e 59. c da
República.
Etmrco

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO 'N.' 22.661 - DE "7
DE FEVEREIRO DE 1947
Renova o Decreto n. o 17.082, de 8 de
novembro de 1944.

EXECUTIVO
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venham a -vtgorar sôbre o objeto da
referida aucorlzação.
Rio de Jan-eiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
O Presidente da República, usando. República.
da atribuição que lhe confere o artiEURICO G. JYuTRA.
go 87, n. ° l, da Constituição e tendo
Daniel de Carvalho,
em 'vista o que dispõe o Decreto-lei
n .o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-lei n.« 9.605, de 19 de agôsDEORETO N.' 22.663 - DE 27 DE
to de 1946, decreta:
FEVEREIRO DE 1947
Art , 1.0. Fica renovada pelo prazo
Autoriza o cidadão brasileiro Mário
improrrogável de um ano nos têrmcs
Leão Ludolj a lavrar - quartzo e
da letra o. do' art. 1. 0, do Decreto-lei
feldspato no mumicipía de Niterói,
n.e 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
Estado do Rio de Janeiro.
autorização conferida a cidadã brasileira Leomce Palabella pelo Decreto
O Presidente da República, usando
número dezessete, mil e oitenta e dois da atribuição que lhe confere -õãrtigo
(17.082) ,de oito (8) de novembro de 27, n.c I, da Constituição e nos têrmos
mil novecentos e quarenta e quatro
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de Ja(1944) para pesquisar quartzo e asneiro de 1940 (Código de Mi;nas), desaciados no município de Sete Lagoas, creta:
Estado de Minas Gerais.
Art. 2. o O título de autorização de
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
pesquisa, que será uma via autêntica brasileiro Mário Leão Ludolf a lavrar
dêste decreto.. pagará a taxa de seis- quartzo e feldspato numa área de
centos cruzeiros cors 600,00) e será quarenta e dois hectares (42 na) sítranscrito no livro próprio da Divisão
tuada no distrito e munícípío de Níde Fomento da Produção Mineral do terói, Estado do Rio de Janeiro, área
Ministério da Agricultura.
essa delimitada por um: .retângulo que
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
tem um vértice a mil setecentos e
em contrário.
treze metros e quarenta e- quatro cenRio de Janeiro, 27 de Fevereiro de t.ímetros ' (L. 713,44m) no rumo setenta
1947, 126. o da Independência e .59. o da e um graus e vinte e oito minutos
República.
sudoeste (710 28' SE) do ponto de intersseçâo cosmcíos fios e sudoeste (SE)
EURICO G. DUTRA.
dasruas .Santa Rosa e Siqueira OamDaniel de Carvalho.
pos, e os lados, -divergentes do vértice
considerado, têm: setecentos metros
(700m), oitenta. e seis graus e trinta
DECRETO N.' 22.662 - DE 27 DE
minutos nordeste (6° 30' NE); seisFEVEREIRO DE 1947
centos metros C6QOm), três graus e
trinta minutos noroeste (3° ao' NW).
Concede à Cerâmica Santa Helena
Esta autorização 13 outorgada mediante
Lida. autorização para jUnciOOO1'
as condiçõesrconstantes do parágrafo
àcomo enwresa de mineração.
único do aa't , 28 do -Código de Minas
O Presidente da República, usando
e dos artdgos 32, 33 e 34 e suas alíneas,
da atribuição que lhe confere o artigo além das seguintes -:: de outras cons87, n.« I, da Constituição, e tendo em tantes do mesmo Código, não expresvísta .» que dispõe "o. Decreto-lei nú- sarnento mencionadas neste, decreto.
mero 938, de 8 de Dezembro de 1938..
A.rt. 2.° O concessionário da autort...
zação fica obrigado a -recolher aos codecreta:
públicos, .na forma da lei, os triArtigo único. E' concdida à Cerâ- fres
butos que forem devidos à União, ao
mica 'Santa Helena Limitada sociedade Estado
e ao. Município, em. cumpripor cotas de responsabilidade limitada, mento do
disposto no art. 6,8 do CÓ~
com sede na cidade de Paranaguá, no digo de Minas
.
Estado de Paraná, autorização para
Art. 3.0 Se o concessionário da autofuncionar como emprêsa de. mineração, de acôrdo com o que dispõe o rizaçâo não cumprir qualqu-er das abri.
Decreto-lei n.o 938, de ,8 de Dezembro gações que lhe -incumbem, a autorizade 1938, ficando a mesma sociedade cão de lavra .será declarada caduca
obrigada a cumprir integralmente as ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
leis e regulamentos em vigor ou que
do Código de Minas.
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Art. 4,° As propriedades vísínhas es;.
bão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma
doa urtígos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5.° O concessionário da autorízação será fiscalizado pelo Deparbamenta Nacional da Produção Mineral
e goza-rá dos favores díecrimínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de laVJ:a terá
por título êste decreto, que será ta-anamito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério doa Agricultura, após o paga-

mento da taxa de oitocentos e quaren-

ta cruzeiros (Cr$ 840,00).

Ar.t. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de . Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 12.6.° da Independência e 59.0 da
República.
EURIOO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.664 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Renova o Decreto n. a 16.970, de ,25 de
Outubro de 1944
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-led
TI.o 1.985, de, 29 de Janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de Agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo "prazo
de dois (2) anos de acôrdo com a
letra a.. do art. 1.0 do Decreto-lei
n.e 9.605, de 19 de Agôstc de 1946, a
autorfzaçâc outorgada pelo Decreto
número dezesseis mil novecentos e setenta (16.970) de vinte cinc (25) de
Outubro de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944) à Companhia Carbonifera do Oambuí para pesquisar car17M mineral em terrenos situados na
Fazenda do Imbui ou Rio do Peixe no
Distrito de Curíúva, Município de
Araíporanga. do, Estado do Paraná,
numa área de novecentos e sessenta
e seis hectares W86 ha) delimitada
por um retângulo que .tem um vértice
situado a distância de cinco mil e
quarenta metros (5,.040 -m) , no rumo
cinqüenta e seis graus e trinta minutos noroeste (560 30' NW) do tubo de
sonda existente em terrenos da Companhia Carbonífera .do Imbaú e cn:
lados divergentes dêsse vértíoe os se":

EXÉCUTIVO

gulntes comprimentos e rumos: quatro mil. e duzentos metros (4.200 m)
norte (N), dois mil e trezentos metros
(2.300 m) oeste (W).
Art. 2.0 O titulo da autorização d-e
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 d:li, Fomento
da Produção Mineral.. do Ministério da
Agricultura.
Art., 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e
59.0 da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRJETO N.' 22.665, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 14.025, de 17
Novembro, de 1943.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), e Decreto-lei .n.v 9.605, de 19
de Agôsto de 1946, decreta:
Art. Lo - Fica renovada pelo prazo improrrogável de um ano (1) a
autorlaçâo concedida ao cidadão brasileiro Agenor Antônio de Faria pelo
Decreto número quatorze mil e vinte
e cinco (14.025), de dezessete (17) de
Novembro de mil novecentos e quarenta e três (1943), para pesquisar
quartzo e associados em terrenos sttuados no lugar denominado Cabeceiras do Córrego Preto , no dístrrto de
Penha do Norte, município de conseIhelro Pena, Estado de Minas" Gerais,
numa área de quarenta e três hectares e sessenta e dois ares (43,62 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a novecentos e
dez metros (910m) no rumo magnético setenta e cinco graus e trinta
minutos nordeste (750 30'NE) da confluência do riacho José .de Freitas
com o córrego Preto, e Os lados a
partir do vértice considerado, teerri os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450m) Leste (E); oitocentos e
vinte metros (820m), doze graus sudeste (12° SE); seiscentos e sessenta
e cinco metros (665m), oitenta e cínGO graus 'e trinta minutos noroeste
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(850 ao' NW); 'trezentos metros
(300m)' Norte (N); quatrocentos e
cinqüenta metros (450m) e cinco graus
nordeste (5.0 NE).
Art. 2. ° - O título da autorização de pesquisa, que será unia via
autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e quarenta cruzeiros(Cr$ '4<1:0,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de-Fo~
menta dá Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições eu: contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126.° da Independência '8 59. a
da República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel, de Carvalho

DECRETO N.' 22.666 DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Faustino
Correia do Espirito Santo l.v pesquisar
calcário e, associados no Município
de Baçé, Estado do' Rio Grande Co
Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, e nos têrmos dos __ -tigos 152 e 153 da Constituiçâc, decretar
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Faustino Correia d ... Espírito
santo a pesquisar calcário e associa..
dos em terrenos de sua propriedade
situados 'no lugar denominado Vila
Mercedes, no Distrito e Município de
Bágé, Estad'O' do Rio Grande do Sul,
numa áre-a de cinco hectares (5 ha)
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a quarenta e seis metros (46 m) no rumo magnético cin..
qüenta e nove graus e trinta e cinco
minutos noroeste (590 35' NW) do
centro do boeírc, situado ...~_, dente
aos terrenos do Sr. Olavo Brágnol, da
Estrada Olhos d'Agua-Bagé, e os Jados
divergentes do vértice considerado
têm: duzentos e quinze metrc,(215 fi)
e rumo cinqüenta e nove graus e vinte
minutos sudoeste (590 20' SW) magnético; duzentos e quarenta metros
(240 m) e rumo quarenta e quatro
graus e· cinqüenta e quatro minutos
noroeste), magnético.
Art , 2.° O titulo da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntí..a
dêste decreto; pagará a taxa de -trezentos cruaeíros Yors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
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de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da 'Agricultura.
Art. 3.° .Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e
59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.667 _ DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Concede à Indústrias Brasileiras Alcalinas 'S. A. autorização para timcío-.
nar como emaréea: de mineração.

O Presid-ente da República usando
da atribuição que lhe. conf-ere o. artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo
em vista o que. dispõe o decreta-lei
n.c 938, de 8 de dezembro de 1938,deereta:
Artigo único. E'conc-edida à Indústrias Brasileiras Alcalinas S: A. 80cíedade anônima, com sede nesta' Capital, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, de acôrdo com
o que dispõe. o Decreto-lei n.e 938, de
8 de dezembro de .1938, ficando a mesma sociedade Obrigada a cumprir integralmente as' leis e regulamentos
em vigor ou' que venham fi, vigorar
sôbre o objeto davrejerjda autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126,0 da Independência e '59.° da.
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.'· 22.663 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o Cidadão brasileiro Antônio
Correia Sobrinho a pesquisar calcário e assOCiados no municipio de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da 'República, usando
dá atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.o I, e nos têrmos dos artigos 15"2 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizadc o cidadão
brasileiro Antônio Correia Sobrinho
a pesquisar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado Capâc da Crus,

ATÇls
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no dístritc e município' de Sete" Lagoas; Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e quatro hectares e
noventa e seís. ares (34,96 ha) ,delimi·
tada por um vpolígono irregular que
tem um vértice a novecentos e sessenta e três metros (963 m) , no rumo
magnético setenta e seis graus e trín- .
ta e cinco minutos nooreste (76 0 35'
NW) do marco do quilômetro oitenta
e oit~ (km 88) da rodovia Sete Lagoas-Pompeu, .situado nas proxlmidades do entroncamento da citada rodovia com a de Sete Lagoas-Barreiro,
e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: duzentos e
sessenta e oito metros (268 m) , quarenta e, oito graus e trinta e cinco minutos sudoeste (480 35' SW); trczcntos e cinqüenta metros (350 m) , oitenta e oito graus noroeste (88° NW);
quatrocentos e trinta e sete, metros
(437m), trinta e sete graus e dezessete minutos noroeste (37° 17' NW);
trezentos e noventa e dois metros
(392 m) , cinqüenta e três graus '8
quarenta e oito minutos nordeste
(53° 48' NE); quatrocentos e vinte e
seis metros (426 m) , oitenta e cinco
graus e dez' minutos sudeste (85°' 10'
SE); trezentos e oitenta e sete metros '(387 m) , nove graus e vinte mínutos sudeste (90 20' SE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentose' cinqüenta cruzeiros (Cr$
350,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral' do .Minístérío da Agricultura,
'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República,
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1), ano a autorízação concedida ao cidadão brsslleíro Francisco Manuel Pinto ver-.
gueiro pelo Decreto número dezesseis
mil setecentos e noventa e seis
(16.79-6), de onze (11) de outubro de
mil novecentos e quarenta e quatro
(1944), para pesquisar argtla.vcauürn
e associados em terrenos situados no
lugar denomínado: Bairro Pícanço, no
distrito e município de Guarulhos,
Estado de' São Paulo, numa área de
setente e três hectares, vinte e oito
ares e .setenta e seis centíares
(73,2876 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice.
na ponte da Estrada Guarulhos-Oabuçuvsôbre o córrego Pícanço, e os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e setenta metros (570 m) , dezessete .graus e
trinta minutos nordeste (17°30' NE);
duzentos e setenta e quatro metros
(274 m) , sessenta e quatro graus e
trinta minutos nordeste (64° 30' :r:;fE);
quatrocentos e seis metros (406 m) ,
oitenta e quatro graus sudeste (840
SE) ; novecentos e noventa metros
(990 m) , trinta e dois graus e trinta
minutos sudeste (32° 30' SE);' .quinhentos e oitenta metros (580 in),
oitenta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (89° 30' SW);' quatrocentos
e oitenta e três metros (483·m), trinta
e sete graus. e trinta minutos noroes..

te (37' 30' NW).

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via .autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos, e quarenta cruzeiros (Cr$
740,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção' Mineral dó Ministério da AgTi~·
cultura.
'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em -con'trário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947, 126,° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DECRETO N.' 22.669 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Renova o' Decrete n.o 16.796, de 11
.de outubro de 1944

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos dos Decretos-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e n.c 9.605, de 19 de agôsto de
1946, decreta:

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.670 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Francisco Correia a pesquizar cauIim, m'gila e associados no mu~-icí
pio de Araucária, EstadfoJ do Para.ná.

O Presidente da República, usando
da: atribuição que lhe conf.ereo 'ar-
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,tigo 87, n.c I, da Constituição e 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 Manuel Francisco Correia a
pesquizar caulim, argila e associados em terrenos situados no mstntoe
município de Araucária, Estado' do
Paraná, numa área de quarenta hectares (40ha), delimitada 'por um retângulo que tem um vértice a duzentos
e quarenta metros (240m) no rumo
magnétícs cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW) da confluência, do
arroio do Vucik com o ribeirão dos
Fíesst, e os lados, divergentes do vér- .
tice considerado, têm: quinhentos metros (500m) e ,rUmo sul (S), magnético
e oitocentos metros (800m) e rumo Ies,
te' (E) magnético.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará la taxa de
quatrocentos cruzeiros (Ors 400,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947,,126.° da Independência e 59.(\ da
Repúbfioa..
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DEORETO N.' 22.671 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Concede à Mineração São Luís Limitada, autorização para [uncíoruuv
como emprêsa de mineração.

o rsresmente da República, usando

da atribuição que lhe confer-e 'o artigo

87, n.v I, da Constituição, e tendo em
vista o que díspó.e o Decreto.Iel número 933. de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Art. único. E' concedida à Mineração São Luís Limitada sociedade por
cotas de responsabilidade limitada
com sede na cidade de São vicente
do Estado de 88.0 Paulo. autorização
para funcionar como emprêsa de mí.neraçâo. de acõrdc com o que dispõe
o Decreto-Ieí n.v 933. de 8 de dezembro de 1938, ficando avmesma sociedade obrigada a cumprir íntegralmente .as leis e regulamentos em vigor ou
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que venham a vigorar sôbre o objeto
da rerenüa autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1947. 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DEORETO N.' 2Z.672 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a emprêsade mineração Car'los Kuenerz & Cia: Ltda. a pesquizar Pinguita e associados no município de Tremembé - .Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têimos do Decreto-lei n.e 1. 985, de 29
de Janeiro de 1940 (Oédígo de Minas O,
'decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Carlos Kuenerz & Cia,
Limitada a pesquizarPinguita e associados em teremos de sua proprledade,no bairro Una e lugar. denominado Padre-Eterno, no distrito e. municíplo de 'rremembé, Estado de São
Paulo, numa área de um hectare, trinta e dois ares e sessenta centíarcs
0,3260 hs) delimitada por um- para1elogramo que tem um vértice a tre..
zentos e dez metros (310m) no rumo
magnético cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW) do centro da soleira fío portal da sede da Fazenda Bartira, e os lados divergentes do vértice
considerado, têm: setenta e cinco
metros (75m) e rumo trinta e um
graus noroeste (31° NW) magnético;
duzentos e um metros (201m) e rumo
oitenta e cinco graus sudoeste 1..85.0
SW) magnético.
Art. 2.0 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 e Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27. de Fevereiro de
1947, 12651 da Independência e 59.° da
República.

EURIco. G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.' 22.673 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Herculano Gomes a pesquisar calcário e associados no município de 'Baçe, Es'tado do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, e nos têrmos dos artdgos 152 e 153 da Constituição, decreta.:
Art. 1.0 Fica a utorízado o cidadão.
brasileiro Herculano Gomes a pesquisar calcário e associados em terrenos
de sua propriedade, situados no lugar
denominado Vila Dolores, no distrito
e município de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul, em duas diferentes
áreas perfazendo um total de dois
hectares cinqüenta ares e dez centíares (2,5(}IO ha) , assim definidas: a
primeira (La) com oito mil seiscentos e vinte e dois metros quadrados
(8.622 m2) é .delímitada por um polígono irregular que tem um vértice a
duzentos e quatro metros (2M m) no
rumo magnético doze graus e quaren;
ta minutos sudeste (12° 40' SE) . do
canto sudeste (SE) da sede da granja Clara Maria, e os lados a partir
do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e cinco metros (55m),
oitenta e quatro graus quarenta mtnutos noroeste (84° 40' NW) ~ cinqüenta e nove metros e noventa 'centímetros (59,90 m) , dezenove graus e
quarenta e dois . minutos sudoeste
(19° 42' SW); cento e vinte metros
(120m) , setenta graus vinte e oito
minutos sudoeste (70° 28' SE); oitenta e oito metros e cinqüenta centímetros (88,50-m) , quatorze graus e
oito minutos nordeste (14° 8' NE) ;
sessenta meta-os. (60 m) , oitenta e
quatro graus e quarenta minutos noroeste (84° 4Q' NW); a segunda (2.a)
com dezesseis mil trezentos e oitenta
e oito metros quadados (16.388 m2) é
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e vín,
te seis metros (32B m) no runro magnético trinta e cinco graus e quarenta e seis minutos sudeste (3'5° 56' SE)
.do mesmo ponto acima mencionado, e
os lados a partir do vértice considerado. têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos; cento e sessenta e
três metros e sessenta' centímetros
(l()3,BO mj , quatro graus e vinte e três
minutos sudoeste (4° 236' SW) cem
metros (100mj setenta e seis graus ,e
quarenta minutos (7.6° 4{)' SE); dez
graus e trinta e cinco minutos nordes-
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te (10° 35' NE); cem metros (100 m) ,
onze graus e trinta e um minutos noroeste (1l031'NW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,{I0) e será
t:rnnscrito no Iívro próprio da Divisão
de Fomento da Prr.. dução Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° 'Revogam-se as disposições
em contrário,
. Rio de Janelro,27 de Fevereiro de
1C46, 125.° da Independência e 5c8,o da
República.
EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.ô74 - DE 27 DE
FEVJmEIRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo
Joppert. a pesquisar caolim,. talco,
calcáreo e associados no município 'de Colombo, Estado do Paraná
O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
IJ.,o r, e nos têrmos dos arts. 152 e, 153
da Constituição, decreta:
Art. LOFíca autorizado o cidadão
brasileiro .Gustavc Joppert °a pesquisa-r .caolim, talco, caloáreo e associados em terrenos de sua prcprledade
situado no lugar denominado Córrego
do Forno de Cal, no distrito de Timaneira, munlcípío de Colombo, Estado do Paraná, numa área de trinta
e três hectares e quarenta e sés ares
(33,46 ha) delimitada por um' polígono
Irregular que tem um vértice a trezentos metros (300m) no, rumo magnético setenta e nove graus e trinta
minutos noroeste (79 0 30' NW) do
ma-rco do quilômetro vinte e seis
(Km 26) da linha da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, no trecho
Curitiba-Tranqueira, e os lados a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e sessenta e três metros e
cinqüenta centímetros (163,50 m) , CÍnco graus nordeste (5° NE); duzentos
e cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros (252,50 m) , trez-e graus
e trinta minutos nordeste (13° 30' NE) ;
mil trezentos e setenta e nove metros
0.379 m) , cinqüenta e -sets graus e
trinta minutos sudoeste (56° 30' SW) ;'
cento e quarenta e oito metros
(148 m) , vinte e quatro graus sudeste
(240 SE); quatrocentos e cinqüenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(457,50 m) , setenta e cinco .graus e
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trinta minutos nordeate ' (75° ·3!)'N'E) ;

~eiscentos ~

oitenta metros (680.ffi),
cinqüenta e seis graus e trinta rmnu;
tos nordeste (56° 30' NE) .
Art. 2.° P título daau~orizaç~ão.de
pesquisa, que sera uma VIa autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$
34000) e será transcrito no-livro próprib da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístérío da Agricultura.
.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
-Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1946, 125.° da Independência e 58.° da
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prazos que forem determinados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ou da Divisão de Aguas,
A'I't. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário;
Rio .de Janeiro, 27 de Fevereiro de
1947, 126. 0 da Independênci-a e 59~0 da
~pública.
.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

RePública.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.675
DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a Companhia Paulista de
Energia Elétrica a ampliar suas instalações da usina do Rio do Peixe.

O Presidente da República, usando
da abríbtüçâo que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.° do Decreto-lei n.v 2,{}59,
de 5 deMarco de 1940, e

. Considerando que a medida rot julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Aguás e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1;0 A Companhia Paulista de
Energia Elétrica, com sede na capital
do Estado de São Paulo, .fica autorí-'
sada a ampliar a usina hídroelétrtca
denominada Rio do Peixe, situada no
curso dágua dêste nome, no municio:
pio de São José do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, mediante a instalação
de novo grupo hidrcelétríco de 2. 2M
kVA, assim como da respecüva. tubulação adutora, aparelhagem de _contrõle, proteção e medição, transformadores elevadores, e obra-s acessórias.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a íntessada obriga-se a:
. I - Registrá-la na Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produç ã c Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (3'0) dias a partir de sua publicação.
II Apresentar, em três (3) vias,
à . mesma Divisão, dentro do prazo de
noventa. (90) dias ar partdr da data
da publicação dêste decreto, os estudOIS, projeto e orçamentos respectdvos.
lI! - Iniciar e concluir as obras nos

DEORETO N.o 22.676 - DE 28 DE
FEVERE]RO DE lB47
Transforma função da Tabela NU1né~
rica orõsnãrío de Bxtramaumerâricmensalista do Serviço de Biometria
Médica. do Ministério da Educação
e Saúde.
O Presidente da República,usando
da at.nbuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deeret-a:
Art. 1. ° Fica transformada na de
Operador de raios X, referência XI,
uma tuncão de Fotógrafo, da mesma
referência, da Tabela Numérica Ordinárla de Extranumeráeío-mensalista do Serviço de Biometria Médica do
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2. o A função transformada por
fôrça do disposto neste decreto continuará exercida pelo seu atual
ocupante.
Art. 3." l'tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de
1947, 126,. ° da Independência e 59.°
da Repúbli-ca.
EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

Maricmi

DEORETo N." 22.677 - DE 28 DE
FEV'EREIRo DE 1047
Suprime. cargos extintos.
O Presidente da República, usando

da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Gonstituição,. e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.» 3.195, de 14 de Abril
de 19i1, decreta:
Art. 1." Picam suprimidos quatro
cargos- da classe C, da carreira de
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Atendente do Quadro Suplementar do
Minístérío da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de Antôrrío da Costa Sodré, João Rodrigues
da Silva Norberto Ribeiro dos Santos e Sébastiana Marques' da Silv-a,
devendo 'a dotação correspondente ser
levada a: crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.

Al"t. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de Peverelrc de
1947, 126.0 da Independência e 59.0
-da República.
EURICO

a.

Clemente

DUTRA.

Mariani

DECRETO N.' 22.678 - DE 28 DE
F'EVERiEJIRO DE IS47

ExECUTIvo

Guarda- Sanitário do Quadro Suplementar do Mimstéri.o da Educação e
Saúde,' vagos em virtude da promoção
de.&10is10 Batista .dos Anjos, Arndt
Vieira Galvâo, Benjamim José Idaboa, José Augusto Cesário de Olíveira, José Ferreira da Silva, José de
Sousa Maulaz, JurandirPereira de
Sousa, Lindolfo Antônio, Nacib Abraão,
Paulo Fontoura, Ramíro de Sousa
Braga e Silvestre Paulo da Silva Filho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do mesmo Quadro do rererido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de' Janeiro, 28 de Fevereiro de
1947, 12-6. o da' Independência e 59. o
da República.

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo87, item -1, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.19'5, de 14 de Abril
de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classe 4, d-a carreira de FOM
guista do Qua:dro Suplementar do MiM
nistério da Educação e Saúde, vagos
em virtu-de da promoção de Ranulfo
Moreira de Barros e Roberto Pereir-a,
devendo a 'dotação correspondente ser
levada a crédito da conta' corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. O' Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '28 de Fevereiro de
1947, 126. 0 da Independência 'e :5-9.°
da República.
EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

Mariani'

DEORE'I10 N.' 22.679 - DE 28 DE
F1EVEREmo UE lM7
Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, ,da _Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-Ieí n. ° 3. 19,5, de 14 de Abril
de 1941, decreta:
Art. L° Ficam sucrímutos doze
cargos da classe O, davcarreira de

EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

Mariani

1EOPJETO N,' 22.680 - DE 28 DE
F'EV~RO DE 1947
Suprime cargo extinto.

O Presi-dente da República, usando
da atribuição" que lhe conrere o artigo 87, item r, da GODstituição,. e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei. D.O 3.195, de 14 de A:bril
de HJ-41, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
da classe 3, da carreira de Guarda
Sanitário Marítimo do Qúadro Suplementar do' Ministério da Educação
,e Saúde, vago em virtude da promcçâc de Arlindo Fflgueira Ga1vão, devendo a dotação correspondente ser
levada a 'crédito da conta corrente
do mesmo Quadro do retendo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 38 de Fevereiro de
194.'7, 12-6. ° da Independência e 5Q. o
da Repúblíca ,
EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

. M ariani
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PEORiETO N.' 22.681 - DE 28 DE
FEVERJiIDRO DE lM1
Suprime carço extinto.

O Presidente da. República, usando
toe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do .arb. 1.°,alínea- n, do
iDecreto-lei n.o 3.195, de 14 de Ahril
de. 1941, decreta:
Art. 1. o Fica suprimido um. cargo
da classe 4, da carreira de Marinheirodo QUadl'O Suplementar do
Ministério da Educação e .Saúde, vago
em virtude da aposentadoria de Cândido Callxto dos Santos, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2, ° Revogam-se as dísposíções
me contrário.
Rio de Janeiro" 28 de Fevereiro de
1&47, 126.° da Independência e 59.°
da Repúbhca.

da. atr~buiçãoC1ue

EURICO

-O.

Clemente

DuTRA.

Mariani

DECRETO N.' 22.682 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1941
Suprime cargos, extintos

O Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constttutção e nos
têlIDOS do artigo 1.0, alínea n, do Deereta-lei rl:.o 3.195, doe 14 de abríl de
1941, decreta:
Artigo '1.0 Ficam suprimidos 'dois
cargos da classeG, da carreira de
Motorista- do Quadro Suplementar do
Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de Carlos
dos Santos' Neves e Egtdio Washíngton Nunes da Silva, devendo a dotaçj,2' correspondente ser levada a créoito da conta corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G. DUTRA.

Clemente M aria-ni.
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DECRETO N.' 22.683 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1941
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 1.0, alíneavi, do Decreto-leí n.c 3.195, de' 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro
cargos da classe B, da carreira de
Servente do Quadro Suplementar do
Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de AtaIlba Evangelista de Sousa; Hilda Es~
têves d-e Sousa; Manuel Duarte e Oscarlína dos Santos Barbosa, devendo
a dotação correspondente Ser levada
a crédito da conta-corrente do mesmo
Qu-aà.1'Q do retendo Minístérto.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Ja.neiro,28 de fevereiro de
1947, 126,0 da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G.. DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.' 22.684 _ DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1941
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-"
tdgo 87, item I, da Oonstituiçâo e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
1941, decretaf
Art. 1.0 Ficam suprimidos nove
cargos da classe B, da carreira de
Trabalhador do -QuaD.l'o Suplementar
do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da promoção de
Adalgtsa Soares de Abreu: Isabel Lo:"
pes: João de Sousa Morais; Joaquim
da Costa Pereira: Laurinda Carvalho
Cruz; Madalena Rodrigues Guímarâes ; Manuel Gomes da Silva; Manuel Pereira e Maria da Oonceíção
de Sousa Costa, devendo :a dotação
correspondente ser l-evada a crédito
a-a conta corrente do mesmo Quadro
do referido Mínístérfo.
Art. 2,° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2'8 de fevereiro de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da'
República.
EuRICO G. DUTRA.
Clemente Mariani.
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DECRETO l;".' 22.685 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947

DECRETO N. o 22.687 _ DE 28 DE
FEVEREIRO DE 19.47

Suprime cargo extinto

Suprime cargo extinto

O Presídente Y República, usando
da atribuição que lhe c~m±:e:.se o artigo 87, item I, da Constdtuíçâo e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea a, do De-:

O Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos río artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de Abril de
19.41, decreta:

ereto-lei n.v 3.195, 0."3 14 de Abril de

'1941, decreta:
'Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
de Diretor, padrão N, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação
e Saúde, vago em virtude da aposentadoria de Phocion Serpa, devendo a
dotação correspondente ser levada ,a
crédito da conta-corrente do, ouadro
Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1947, 126.° da 'Independência e 59',0 da
República.

Art. 1.0 FIca suprimido um cargo
da classe C, da carreira de Atendente,
do Quadro Especial do Ministério da
Educação - e Saúde, vago em, virtu-de
da promoção ele Maria Maga~"l,,":;s.
Sampaio Ribeiro, devendo a dotação
correspondente ser ícvada 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 fevereiro de
1947, 126.° da Indepenc.Sncía e 59.° da

República.
EuRICO G. DUTRA.

rnememe M ariani,

EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.
DECRETO l;".' 22.686
DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947

Suprime cargo extinto

DECRETO N.' 22.688 FEVEREIRO ·DE

DE 28 DE
19~7

SUPRIME CARGO EXTINTO:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aro Presidente da República, usando
tígo 87, item r, da Constituiçã-o e nos
da atribuição que lhe confere o artêrmos do artigo 1.0, alínea a, do De- , tigo 87, item I, da Constituição, e nos
ereto-lei n.? 3.195-, de 14 de Abril de "têrmos do artigo 1.0,' alínea n do De1941, decreta:
creto-lei TI.o 3.195, de 14 de Abril
de 1941, decreta:
.
Art. l,oFíca suprimido um cargo
da classe F, da carreira de Zelador
Art. 1.0 Fica suprímidoum cargo da
do Quadro Suplementar dó Ministério
classe H, carreira de enfermeiro,' do
da Educação e Saúde, vago em virQuadro Especial do Ministério da'
tude da promoção de Avelino da CosEducação e Saúde, vago em virtude
ta- Pereira, devendo a dotação corresda promoção de Guíomar Pereira Pupondente ser levada a crédito da conpain, devendo a dotação correspondenta-corrente do Quadro Permanente do
te ser levada a crédito da conta-correferido Ministério.
rente do' mesmo Quadro do referido
Ministério r
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 2.0 Revogam-se as- disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 28' de fevereiro de
Rio
de
Janeiro,
28
de,
Fevereiro
de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
1947, 126.° da Independência e 59.0. da
República.
República.
EunICO

"
G. DUTRA.

Clemente Mariani.

EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Marianl.

ATOS
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PODER

DECRETO N.' 22.689 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947
SuPRTIME CARGOS EXTINTOS:

o

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 Ficam suprimidos dois calgos da classe E da carreira de Escriturário, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Guaractr
de Oliveira Costa e Maria Luísa de Almeida Gomes, devendo a dotação correspondente ser. levada a crédito da
oonta-corrente: do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28. de Fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.
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EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.691 - DE 28 DE
F'EVEREIRO DE 11147
Suprime cargos extintos

O Presidente da Repúoliea, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo
87, Item r, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.°, alínea ;n do Decreto-lei u.c 3.195, de 14 de Abril de 1941,
decreta:
Artigo 1.0 Ficam suprimidos dois
cargos da classe C, da carreira de prático de Laboratório do. Quadro Especial do Ministério da Educação e saade, vagos em virtude da promoção de
Antônio Joaquim de Oliveira e Pedro
de, Oliveira Pinto, devendo a d-otação
correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro do
rer erido Ministério'.
Artigo 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em, 28 de Fevereiro
de 19-47, 126,0 da Independência e 59.0
da República.
'
EURICO G. DUTRA.

DECRETO N.' 22.690 - DE 28 DE
,
FEVEREIRO DE 1947
SUPRIME ,CARGOS EXTINTOS:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar';"
tigo ,87, item I, 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:
Ar.t. 1.0. Ficam suprimidos treze
cargos da classe C, da : carreira de
Guarda Sanitário -do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de
Antero de Sousa Franco; Bernardino
Pereira Duarte; Bernardo Nascimento
Pinheiro; -Casemiro Machado da. Silva; Elói de Barros Freitas; Ganime-des
Francisco de Sousa Lemos; Irapuan
Miranda de Carvalho; João Severino;
José Azevedo Martins; Manuel Félix
Barbosa: Olindo Gomes Monteiro;
Robe-rto de Freitas Rodrigues e Tarcílio Soares Quaresma, 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 Fevereiro de
1947, 126.0 da J;ndependência· e 59.0 da
República.
.
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.·

Clemente M oruuü,

DECRETO N.' 22.692 _
DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, Item I, da Oonstítuíçâo, e nos ãêrmos do artigo 1.0, alínea n do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de Aorn de 1941,
decreta:

Artigo 1.0 Ficam suprimidos dois
cargos da classe B, da carreira de Servente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude da promoção de Antônio Joaquim..de Santana e xoemé Rocha, devélldo a dotação correspondente ser
levada a crédito da cónta-corrcnte
d-o mesmo Quadr-o do referido Mimsté..
rio.
Artigo 2.° Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de J aneiro, em 2-8 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência 'e 59.°
da República.
EURICO

G • DUTRA.

Clemente Mariani.
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DECRETO N.' 22.693 DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947

00=1'0 N.' 22.6~5 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947

Suprime cargos extintos

SUP1'ime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artigo.
87; item L, da Constdtuíção, e nos têrmos do arbígo 1.0, alínea n do Decretc-Ieí TI.O 3.195, de 14 de Abril de 1941,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.87, item I, da Constdtuíçâc, e nos
têrmos do art.. 1.°, alínea n, do Deereto-lei n.« 3.195, de 14 de Abril de
1:941, decreta:
Aa-t. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classe J, da carreira de Veterinário, do Quadro Especial do Ministério da Educação 'e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Astrogildo
Freire de Aguiar e Otávio de cervalho e Silva. devendo a dotação correspondente' ser levada a crédito da.
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de 'Fevereiro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0

decreta:
Artigo 1.0 Ficam

suprimidos

dois

cargos da: classe I, da carreira de Téc-

nico de Laboratório, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em, virtude da promoção de

José Perroní e Luís Mário .reoras Mata,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.

Artigo 2.° Revogam-se as, disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de Fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da'R.epública.

Euiuco G. DuTRA.

da República.

EURICO

Clemente M oriami,

G.

DECRETO N.' 22.694 - DE 28 DE
F1EVERlELRO DE 1947
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituiçâo, e nos
têrmos do art. 1. 0, alínea n, do Decreto-lei n.» 3.-195, de 14 de Abril de

1941, .decreta:
.Art. 1. o Ficam suprimidos três' cargos da classe C, da carreira de Trabalhador, do Quadro Especial do Mi-

nlstérío da Educação e Saúde, vagos

em virtude da promoção de Adelino

Rangel-Lopes de Sousa, José dos San-:
tos Cantando e Ismael da Silva devendo a dotação correSlPondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério,"

Art. 2. o Revogam-se as disposlçôes
em contrárto.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de
1:947, 126." da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

Clemente

DuTRA.

Mariani.

DUTRA.,

Mariani.

Clemente

DECRETO N.' 22.696 - DE 26 DE
F1EVERljJIRO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da _República, usando
da atribuição que lhe con'íere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 1.°, alínea n, do Deereto-lei n.> 3.195, de 14 de A,bril de
1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos dois cargos da classe B, da carreira de Trabalhador do Quadro Especial do Minlstérto da Educação e, Saúde, vagos
em virtude da promoção de Ag,ar Perreira rda Silva e .Ianuárla Gomes, devende a dotaçã-o correspondente ser
levada a. crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do .referido Ministéri-o.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro .de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
.da República.
I

EURICO

G.

Clemente

DuTRA.

Mariani.
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EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.697 - DE 28
DE FEVEREIRO DE 1947

DECRETO N.' g2.699 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947

Dispõe sôbre eis comemorações do Cen.,
tenário do nascimento de Antônio àe
Castro Alves.

'Autoriza. a concessão da isenção dos
tributos que menciona à Mitra ArquiepiscopaZ do Rio de Janeiro e dá
outras providências.

O Presidente da República, consi..
ddando que se comemora no dia 14 de
março do corrente ano o centenário
do nascimento de Antônio de Castro
Alves; e
Considerando que cumpre ao Go-,
vérno incentivar o culto dos grandes
brasileiros e das tradições nacionais,
decreta:
Art. 1.0 As autoridades federais', civis e militares, que servem na capital
'do Estado da Bahia, participarão e
contribuirão. pata 3,S comemorações de
centenário de Castro Alves que, no.
dia 14 de março dêste ano, se realizarem na cidade de .Salvador"
Parágrafo único. NeS5a data, o
ponto será facultativo nas repartições
federa-is sediadas em Salvador.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EuRICO G. DUTRA.

Benedito Costa Neto.

DECRETO N.' 22.698 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1947
Autoriza a concessão de isenção do
impôsto de transmissão referente ao
prédio e terreno da rua Joaquim Pa~
Zhares n.O 541, na forma que men.ciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 12 do Ato das Disposições Constitucionais .Transitórías, e considerando os motivos e as circunstâncias es~
pecíais constantes do processo número 6.997-47, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a isentar Aurelino
Avelino Simas do pagamento' do ímpôsto doe -transmissâo de propriedade
incidente sôbre .J prédio e terreno da'
rua Joaquim Palhares n.o 541.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário. .
Rio de Janeiro, 28 de f-evereiro de
1947, 126.° da Independência -e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto;
COleção das Leis

~

Vol. II

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, decreta:
Art. 1.0. .e'íca o Prefeito do Distrito
Federal autorízado a isentar a Mitra
Arquiepiscopal do Rio de Janeiro do
pagamento d(J5 emolumentos concernentes à prorrogação da licença para
a conclusão das obras . da Igreja de
Nossa Senhora das Dores situada na
Avenida Paulo de Frontin n.c 500.
Art. 2.°· Revogam-se as díspcsíções
em c-ontrário.
Rio de Janeiro, 28 de f-evereiro de
1947, 126. 0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICo G. DUTRA

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.' 22.700 - DE 4 DE
MARÇO DE 1947
Dispõe sôbre as TabeZas Numéricas
de Extranumerários-mensalistas da
Unioersuuuie da Bahia.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confer~ o arttgo 87, item I, da Constituição, decreta:
-".•.rt.. 1. o Picam criada-s ou alteradas
na Unive-rsidade da Bahia,do Minis~
térlo da Educação e Saúde as 'I'aoelas Numéricas de Extra,numeráJriossnensaüstas a que se referem os quadros anexos,
Parágrafo único. As funções actereôas ou transformadas continuarão
:preen~hi-daspelos servidores
cujos
nomes constam da relação anexa.
Art.. 2. o A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta da Verba 3 - Serviços ve Em:"
cargos, Consignação I Diversos.
Bubconsígnaçâo 06 - 03 - 04 - 05
- d - Custeio das atbvidades dos órgãos integrantes da Universidade da
Bahia, etc., Anexo n. o 15 - Minis-

tério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da. República para 19'47.
Art. 3. o ~stev Decreto entrará em
vigor. na. data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de Mar-ço de 1947,
126. 0 da Independência e 59. 0 da

'R.epúbLica.
EURIco

G.

DUTRA.

Clemente M ariant.
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DECRETO N.' 22.701 - DE 4
DE MARÇO DE 1947
Concede reconhecimento ao curso qi-.
nasial do Ginásio Brasil América, do '
Distrito Federal.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstdtuíçâo, e nos
jêrmcs do art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta':
Art. 1.° E' concedido reconhecimente, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Brasil América, com sede no DistD10
joederal ,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente M arumi,

DECRETO N.' 22.702, DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Dispõe sôbre a extensão dos serviços
de energia elétrica de "Ttie São
Paulo Tramway, Light anui Power
Company, Limiteii" ao distrito de
ltaquera, município da Capital do
Estaào de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da oonstítuíçâo- e nos
têrmos dos artigos 3.° e 4,0 do Decreto-lei n.» 2.059,' de 5 de março di
1940, combinado com o artigo 3.° do
Decreto-lei n.o 5.764, de 19 de agôsto de 1943, e considerando que a medida foi Julgada necessária pelo Conselho Na-cional de Águas e Energia
Elétrica, decreta:
Al't.l.° "The São Paulo 'I'ramway, Light and Power Company, Límited", que explora os serviços de
energia elétrica no município a.a Capital" do Estado de São Pauto, estenderá suas linhas de transmissão ao
distrito de Itaquera, no mesmo município e estabelecerá a respectiva rêde
de distribuição na aludida sede.
Art. 2. ° Dentro do prazo de 180
dias, a contar da pubhcaçãc déste
decreto, deverá a' mencionada emprêsa apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, os correspondentes estudos,
projetos e orçamentos, e, depois de
sua aprovação, as respectivas obras

277

EXECUTIVO

deverão ser iniciadas e concluídas nos
prazos que forem fixados pelo Mínístro da Agricultura.
Art. 3.° "The São Paulo Tramway, Light and Power Company, Límíted' escriturará à parte as despesas com a extensão dos serviços de
energia elétrica de que trata o presente decreto, até que seja autorizada em contrário pelo órgão de fiscalização competente.
Art. 4;° O fornecimento de energia elétrica para iluminação pública
ou outros serviços municipais será regulado em contrato de fornecimento
entre a Prefeitura Municipal de São
"Paulo e "The São Paulo Tramway,
Light and Power Oompany, Limíted".

Art. 5.° As tarefas de fornecimento de energia elétrica para todos os
misteres, inclusive as decorrentes do
artigo anterior, serão fixadas em portaria do Ministro da Agricultura, atendendo à razoabilidade dos seus valores e respeitado o disposto no parágrafo único do art. 3.° do Decretolei n.c 5.764, de 19 de Agôsto de
1943.

Art. 6.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Río de Janeiro, 5 de Março de 1947
126.° da Independência e 59.° da República.
'
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 22.703 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Brasil Oiticica S. A., com
sede em Fortaleza, Estado do Ceará,
a instalar na referida capital uma
usina termo-elétrica destinada ao'
consumo exclusivo da sua indústria

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.c I, da Constituição, e, nos têrmos
do 2.J.·t. 10 do Decreto-lei n.v 2.281, de
5 de Junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada. autorização
à Brasil Oiticlca S. A., com sede em
Fortaleza, autorização para instalar na
referida capital, Estado do Ceará, uma
usina termo-elétrica, com capacidade de seiscentos e noventa e três
(693) kW.

Parágrafo único. A energia elétrica
produzida destina-se ao consumo eX~
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cluslvo da autorizada, que não a poderá fornecer a terceiros, mesmo a
título gratuito, excluídas, todavia, dessa proibição as vilas operárias da concessíonáefe, desde que seja: gratuito o
fornecimento de energia elétrica que
lhes fôr feito.

Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente título, a autorizada obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produ-

EXECUXIVO

DECRETO N.o 22.704, DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Outorga à Prefeitura Municipal de
Uinga, concessão para o aproveita.:r!!:~ntQ de energia hidraulica de um
aesnwel existente 1W córrego Agua
Fria, distrito de Itinga, município
de igual nome, Estado de Minas Gerais

ção Mineral, dentro de tr-inta (30)

dias. a partir de sua publicação;
II - Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão, dentro do prazo
de cento e oitenta (180) dias, contado
da data da publicação do presente decreto os estudos e projetos relativos
à indta1ação da usina termo-elétrica;
III . .;,.;.;. Iniciar e concluir 8.8 obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura;
.
- IV - Obedecer, em todo o projeto,
às prescrições de ordem técnica, que
forem determinadas pela Divisão de
Aguas de. Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
V - Assinar "o correspondente contrato dentro do prazo de sessenta (60)
dias, contado da data da publicação
da aprovação da. respectiva minuta
pelo Ministro da Agricultura.
VI - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Águas para os fins de
registro até sessenta (60) dias, após
registrado no' Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo, poderão ser prorrogados, por justo motivo, pelo Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão
de Aguas.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar será preparada pela Divisão
de Águas e submetida à aprovação do
Ministro 'da Agricultura.
Art. 4.° A .presente autorização vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 5,° A autorizada gozará, desde
a data do registro de que trata o
n.e TIl do art. 2.° e enquanto vigorar
esta autorízaçâoç.dos favores constan;
tes das leis especiais sôbre a .matéría..
Art. 6.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.

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

DECRETO N.' 22.705, DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Transfere direitos e obrigações criados.
pelo Decreto n. O 8.925, de 4 de março de 1942.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamenzo .

DECRETO N.o 22.706, DE 5 DE· MARÇO DE 1947
Revalida o Decreto n.o 17.101, de 9 de
novembro de 1944 e prorroga prazo
nele prescrito.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição, e tendo em
vista que os projetos a que se refere
o inciso 2.° do art. 2.° do Decreto número 17.101, de 9 de. novembro de
1944 foram apresentados fora do prazo
aí prescrito, decreta:
Art. 1.0 Fica revalidado o decreto
n.c 17.101, de 9 de novembro de 1944.
Art. 2.° Os prazos a que se refere
o referido decreto no seu art. 2,° serão fixados pelo Ministro da Agricultura.
'Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na da ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio. de Janeiro, 5 'de março de 1947,
126,° da Independência e 59.° da Re-

pública.

EURICO G.

DUTRA

Daniel' de Carvalho
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DEtmETO N.o.22.707 - DE 5 DE
MARÇO DE 1047
Renova o Decreto n. o 16.708, àe 2 de
Outubro de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, -n..« I, da Constituição, e tcn,
do em vista o que dispõe o Decretolei n.c 1.985, de 29 de Janeiro de
1940 (Código de Minas) , combinado
com o Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de
Agôsto _de 1946, decreta:
Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. I.", do Decreto-lei nv 9.605, de 19 de Agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Roberto Jafet pelo
Decreto número dezesseis - mil setecentos e oito (16.708), de dois (2)
de Outubro de mil novecentos e quatenta e quatro (944) para pesquisar
carvão mineral no Município de oresoiúma, Estado de Santa cetanna.
Art .. 2.0 O título da autorização de
pesquisa.. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiTOS (Cr$ 4.950,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em- contrário.
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G.

Daniel

DUTRA.

de caroouio.

DEORE'IlO N.' 22.708
DE 5 DE
MARÇO DE 1e47
Autoriza o cidadão brasileiro Jamil
Leão Brasileiro a pesquisar calcário

e associados no Municípío de
peva, Estado de São Paulo.

tta-

O Presidente da República, usando
da atrtouíção que Ihe ocontere o artigo 87, número l, e nos têrmos dos
artigos 152 e 1'53 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jamil Leão Brasileiro, a
pesquisar calcário. e associados em
terrenos de sua propriedade do imóvel Fazenda Tocas, no Distrito e Municípío de Itapeva, Estado de São
Paulo, numa área de vinte e sete hectarea e dez ares (27,lOh-a), delimitada
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por um polígono irregular que tem

um vértice a duzerirtose dezessete
metros e quarenta e seis centímetros
C217,45m) no rumo cinqüenta e sete
g-rause quarenta minutos sudeste
(570 40' SE) da confluência dos córregos das Tocas e do Sousa, e os lados
a partir do vértíce considerado, têm
seiscentos e vinte e cinco. metros
W25m), oitenta e oito graus sudoeste
(88° SW); quatrocentos metros (400
metros), trinta, e seis graus e trinta
minutos sudoeste (36° 30' SW); oitocentos e trinta metros (330m), oitenta
e cinco graus sudeste (85° SE), quatrocentos e vinte metros (42Om), cinco graus nordeste (,5° NE) .
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3DO,OO) e será
. transcrito no livro próprio da Divisão
do Fomento da Produção Mineral do
Ministério da. Agrtoultura..
Ai'-t. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário. .
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1947,
126,° da Independência e 59. 0 da Repúolíca..
EURICO

G.

Daniel

de Carvalho.

DUTRA.

DECRETO N.' 22.709 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto nP 16.102, àe 19 de
julho de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I. da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei numero 1. 985. de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.? '9.605 de 19 de agõsto
de 1~46: decreta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo prazo
de doís (2) anos nos têrmos da letra
b, do art. 1.0 do Decreto.dei numero
9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorização conferida ao cidadão orastIeíro Rogério Fajardo pelo Decreto
número dezesseis mil cento E: dois
(16.102) '. de dezenove (19) de julho
de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), para pesquisar carvão min-eralno município de- Araíporanga,
Estado do Paraná.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de três
mil seíscentos e trinta e cinco cru-
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zeíros (Cr$ 3.635,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.711 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947.
Renova o Decreto n.o 16.707, de 2 de
Outubro de 19-44.

Al't. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo
Rio de Janeiro, 5 de marco de 1947, em vista
que dispõe o Decreto-lei
0
n.e
1.9-85, de 29 de Janeiro de 1940
126;° da Independência e 59.
da
(Código
de
Minas)
, combinado com o
República..
Decreto-lei n.c 9,U05, de 19 de Agôstc
de 1946, decreta:
EuRICO G. DU'rRA
Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano, nos têrDaniel de Carvalho
mos da l-etra b, do artigo 1.0, do Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de Agôsto de
1946, a autorização conf-erida ao cídadão braeilelrc Roberto Jafet pelo DeDECRETO N.' 22. 710 ~ DE: 5 DE
cr-eto número dezesseis mil setecentos
MARÇO DE 1947
e sete (16.707), de dois (2) d-e Outubro de mil novecentos e quarenta e
Renova o Decreto n.o 16.711, .âe 2 de' quatro (1944) para pesquisar carvão
mineral n-o munícipío de Crescíúma,
outubro de 1944'.
Estado de Santa Catarina
Arb. 2.° O título da autorízacão 'de
o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo pesquisa, que será uma via autêntica
87, n.e I, da Constituição, e tendo em dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos, e cinqüenta cruVista o que dispõe o Decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 zeiros (Crg 4.950,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fo(CÓdigo de Minas). combinado com :J
Decreto-lei n.? 9.605 de 19 de agõsto mento da Produção Mineral do Ministérío
da, Agricultura.
de 1946, decreta:
Art.
3.0 Revogam-se as disposições
0
Art. 1.
Fica renovada pelo prazo em contrário,
improrrogável de um (1) ano nos têrRio de Janeiro, '5 de Março dé 1947.
mea-da letra b, do artigo 1.0 do deereto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto d-e 126.° da Independência e 59.° da Repúblíoa
,
.
1946, a autcrlzaçâo conferida ao cídadâo brasileiro Carlos Jafet pelo neEURICO G, DLI'l'RA
ereto número dezesseis mil setecentos
e onze (16.711), doe dois (2) de outuDaniel de Carvalho
-bro de mil novecentos e quarenta e
quatro (1944) para pesquisar carvão
mineral no município de orescíuma,
DECRETO N.' 22.712 ~ DE 5 DE
Estado de Santa Catarina.
MARÇO DE 1947
Art. 2.° O título de autorização de Renova o Decreto n,o 1-6.706, de 2 de
Outubro de Hl44.
pesquisa. 'que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cínO
Presidente da República, usando
Co mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será. da atribuição
que lhe confere o artranscrito no livro próprio da Divisão
tigo 87, n.? I, da Constituição, e tendo
de Fomento da Produção Mineral do
em vista ° que dispõe o Decreto-Ieí
Ministério da Agrtcultura.
n.v 1.9,85, de 29 de Janeiro de 1940
(Código de Minas) ,.combinado com o
Art. 3.° Revogam-se as dlsposíções
Decreto-lei n.o 9,.qOÕ, de 19 de Agôsto
em contrário.
de 1946, decreta:
.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
126,° da Independência e 59,° da improrrogável de um (1) ano, nos têrRepública.
mos da letra b, do artigo 1.0, do Deereto-lei n.c 9.605, de 19 de Agôsto de
EURICO G. DUTRA
1946, a autorização conferida ao' cidadão brastleís-o Roberto Jafet pelo De.
Daniel de CarvaZho
ereto número dezesseis mil setecentos
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e sete (16.7-07), de dois (2) de Outupro de mil novecentos e quarenta e
quatro (1944) para pesquisar carvão

mineml no município de Crescíúma,
Estado de Santa Catarbna .
Art. 2,° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto,' pagará a' taxa de quatro mil. novecentos. e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4.9"50,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fo~
menta da Produção Mineral -do Minis'OO1'i-o. da .Agrlcultura..
Art. 3.° Revogam-se as -disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1947,
126,° da Independência e 59.° da República.

EU1UCO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 22. 713 DE 5 DE MARÇO DE 1947

Renova o decreto n.o 16.705 de 2 de
fevereiro de 1944.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 1.985, de 29 de Janeiro de 1940
(Código ele Minae) , combinado com o
Decreto-lei n." 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.° Fica, renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos ôa letra b, do artigo 1.0, do Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto de.
1946, a autorização conferida ao' cidadão brasileiro Roberto Jafet pelo Deereto número dezesseis mil setecentos
e cinco (16.705), de dois (2) de outubro de mil novecentos e quarenta c
quatro (1944) para pesquisar carvão
mineral no' município de Orescíúma,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisar que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua ta-o
mil novecentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.950,00) e será transcrito no Iivro próprio da Divisão de Fomentada
Produção Mineral do Ministério da
Agrt-ultura..
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 19'47,
126.° oa Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.' 22.714 DE 5 DE MARÇO DE 1947

Renova o decreto n.? 16,712 de 2 de
outubro de 1944.
O Presidente da República usando
da atribuição' que lhe confere o artigo
8'7, n.v I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 1.985, de ~:' de Janeiro de 1940
(Código de Minas). combinado com o
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do artigo 1.0, do De~
ereto-lei n.? 9.605, de 19 de agõsto de
1946, a autorização conferida ao cídadão brasileiro Carlos Jafet pelo Deereto número dezesseis mil setecentos
e doze (16,712), de dois (2., de outubro de mil novecentos e quarenta e
quatro (1944) para pesquisar carvão
mineral no município de Crescíúma,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisar será uma via auténcía 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República,
.
EURICO G.

DUTRA.

De: "'l de Carvalho.

DECRETO N. ° 22.715 -DE. 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n,o 16,7'13, de 2 de
Outubro de HI44,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, n.» I, da Constituição, e
tendo em vista. o que dispõe o Decretolei n.« 1.9'85, de 29 de Janeiro de
1940 (Código de Minas), combinado
com o Decreto-lei n.» 9.GCI'5, de 19
Agôsto de H146, decreta:
Art. 1. o Fica renovada pel-o prazo
improrrogável de um (,1) ano nos térmos da letra b, do art . 1. 0, do Decreto-lei n .o 9.605, de 19 de Agôsto de
1946, a autorização conferida a-o cídadão brasüeiro Carlos Jafet pelo
'Decreto número dezesseis mil setecentos e treze (16.713), de dois (2)
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de Outubro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944) para pesquisar
carvão mineral no Município de Crescíuma, mstecc de Santa Catarina.
Art. 2. o O título da autorização de
pesquisa .que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de .cínco

mil

cruzeiros

(Cr$ 1.{)OO,OO)

e será

transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
do Ministério da Agriou1tura.

-Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1<947,
1,26.o da Independência e 59. o da Re-

pública.
EURICO G.

Daniel

de

DUTRA.

canxüno.

iDEO""E'I10 N.' 22.716
DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n.O l6.7'{)9, de 2
de Outubro de 1944.

O Presidente "da República, usando
da atribuição .que lhe c-onfere-o artigo 87, n.c I, da Conatibuição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.. o 1. 985, de 29 de Janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-lei "n.» 9,605, de 19 de
Agôsto de 1946, decreta:
Art. 1. ° Fica renovada pelo' prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têr.,
mos da letra b, do art. 1. 0, do Deereto-lei n. o 9, 605, de 19 de Agôsto
de 19'46, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Roberto Jafet pelo
Decreto número dezesseis mil setecentos e nove (:li6.709) , de dois- (2)
de Outubro de mil novecentos e quarenta e quatro - (1.944) para pesquisar
carvão mineral no Município de oresciuma, Estado de Santa Catarina.
Art. 2. o 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. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio .de Janeiro, 5 de Março de 1947,
126. o da Indepedência e 59. ° da República.
EURICO G.

Daniel

de

DUTRA.

coroatno,
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DEORETO N.' 22.717 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n. o 16.710. de 2de
outubro de 1944
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I. da Oonstituíção. e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Mínas) , combinado com o
);Jecreto-loei n.c 9.605. de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b, do artigo 1.0. do Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cída-,
dão brasileiro Carlos Jafet pelo Decreto número dezesseis mil setecentos
e dez (16.710)" de dois (2) de outubro
de mil novecentos e quarenta e quatro (1.944) para pesquisar carvão
mineral no município de Cresciuma,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2.° 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 110 livro próprio da Divisão
de Fomento da. Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 5 de março de 1947,
126.° -da Independência e 59.° da
República. '
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DEORETO N.' 22.718 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Diatomita Industrial Limitada, a lavrar diatomita no Município de Aquiraz, Estado do Ceará.

O Presidente da República. usando
da atribuição que -Ihe confere o artigo
87, n.? I, 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 Dlatomita Industrial Limitada a lavrar diatomita no lugar denominado Lagoa
dos Porcos, município de Aquiraz. Estado do Ceará, numa área de cinco
hectares e setenta e seis ares (5,76ha), .
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e oitenta e cinco
metros e. dez centímetros, (185,10m)
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no rumo magnético nove graus e dezoito 'minutos nordeste (90 18' NE) do
canto noroeste (N'V) da casa de tájolos. residência de Josefina Mangaba
e sede do sítio Lagoa dos Porcos~ os
'lados divergentes do vértice considerado. têm: cento·e sessenta metros
(160m) e. rumo sessenta e oito graus
nordeste (68° NE) magnético. trezentos e sessenta metros (360m) e rumo
vinte e dois graus sudeste (22° SE)
magnétcco . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantas 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.° 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 cumprtmento do disposto no art. 68 do Código d-e Minas.
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DECRETO N.' 22.719 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto nP l.6.223, de 27
de Julho de 1944.
O Presidente da República, us-ando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da constituição e nos
têrmos dos Decretos-Ieí ns. 1.985,
de 29 d-e .Ianeiro de 1940 (Código. de
Manas) e n.« 9.605, de 19 de Agôstc
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
ímprora-ogável de um (1) ano, a autorízaçâc outorgada pelo Decreto número dezesseis mil duzentos e vinte
e três (1-6.223), de vinte e sete (27)
de Julho d-e mil novecentos e quarenta e. quatro (1944) ao cidadão
brasileiro Adolfo Cardoso Aires para
pesquisar crômíta e associados em
terrenos situados no Distrito e Munícíplo de Piui, ,Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e
noventa e oito hectares e oitenta e
cinco ares (498,85 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a oitenta e cinco 'metros
(&5 m) J rumo magnético' setenta e
Art. 3.° Se a concessionária da auseis graus sudeste (76° SE) da contorização não cumprir qualquer das
fluência dos córregos Ponte Alta e
Fazenda Nova, e os lados a: partir
obrlgaoôes que lhe" incumbem. a autodo vértice considerado, têm os serização de lavra será declarada cadu-ca ou nula, na forma dos 'artdgos 37 guintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e seis
e 38 do Código de Minas.
metros e trinta centímetros (346,30
metros), seis graus sudeste (6° SE);
ATt. 4.° As propriedades vizinhas
novecentos metros (9GO m) , sessenta
estão sujeitas às servidões de solo e
e
sete. graus e trinta minutos ~10r~
subsolo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código, deste (67° 30' NE); quinhentos e
cinqüenta
metros (5-50 m) , sul (5);
de Minas.
duzentos e quarenta metros (240 m) ,
oeste (W); quatro mil e setenta e
Art. 5.° A concessionária da· autodois metros e trinta centímetrosrízacão será fiscalizada pelo Departa;
(4.072,30 m) , scts graus sudoeste (6°
mente Nacional da Produção Mineral
SW); oitocentos e cinqüenta m-etros
e gozará dos favores discriminados no
(850 m) , oeste (W); quatro mil e
art. 71' do mesmo Código.
seiscentos 'metros (4.600 m) norte
(N) ;' seiscentos e trinta e oito metros
Art. 6.° A autorização de lavra
(638 metros), leste (E).
terá por título êste Decreto, que será
Art. 2..° O título da autorização
transcrito no livro próprio da Divisão
de pesquisa, que será uma via aude Fomento da Produção Mineral do
tênticada dêste decreto, pagará a
Ministério da Agricultura, após o pataxa de quatro mil novecentos e nogamento da taxa de seiscentos cruzeiventa cruzeiros (Cr$ 4.990,00) e será
ros (Cr$ 600,00) .
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MiArt. 7.°. Revogam-se as disposições
neral do Ministério da AgriCULem contrário.
tura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947, em contrário.
126;° da Inôspendêncía e 59.° da
Río de Janeiro, 5 de março de
P..epública.
1947, 126.° da Independência e 59"
da República.
EURICO G. DUTRA
EUftrco G. DUTRA.
Daniel de Carvalho

Domíet iie cos-ootno,
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de trezentos e trinta é seis hectares,
dezoito ares e setenta e cinco centiares (336,1875 ha) , delimitada por
um triângulo escaleno que tem um
dos vértices antil quatrocentos e
oite-nta e sete metros e cinqüenta
centímetros 0487,50 m) , rumo sessenta e sete graus nordeste (67° NE)
magnético, da fóz do Córrego dos
Bravos, afluente do Rio Mata Porcos
ou dos Paulistas, e os lados, a partir dêsee vértice, têm 'os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
três mil trezentos .metros (3.300 m)
sessenta graus noroeste- (60 0 NW),
dois mil e setecentos metros (2.700.
metros) onze graus sudeste 01° SE),
dois mil quinhentos e cinqüenta metros (2.550 m) sessenta e sete graus
nordeste (670 NE) .
Art. 2.0 O título. da autorização
de pesquisa, que será uma via eutêntícada dêste decreto, pagará 'a
taxa de três mil trezentos e setenta
cruzeiros
rcrs 3.370,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão doe Fomento da Produção íIv'íi.neral do Ministério da Ag.ricultura..
Art. 3.° ,Revogam-se as disposi-çõe-s
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de
1947, 126.0 da Independência e ~39.0
da Repúbllca..

DE 5 DE

MARÇO DE 1947

Renova o Decreto n. o 15.998, de
5 de julho de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI,o X, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n." 1.985, de 29 de .janeíro de 194G
(Código de Minas) , combinado com o
Decreto-lei TI.O 9.605, de 19 de ragôto
de 1946, decreta:
.

.A.irt.l.o Fica renovada pelo prazo
de dois '(2) anos ncs têrmos da letra a,
do' art. 1.0 do Decreto-lei TI,o 9.605,

de 19 de agôsto de 1946, a autorização

conferida à cidadã brasileira Conceição Oontreíras Soares 'pelo Decreto
número quinze mil novecentos e noventa e oito (15.998), de cinco (5) de
julho de mil novecentos. e quarenta e
quatro (1944) para pesquisar calcário
e associados no município. de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art: z.c O" Utulo da autorização de
P8SCfU.lsa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará. a taxa de mil
trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$.,
1.340,00) e será tcanscrlto no livro
próprio da Dívisão de Fomento da Pro;
dução Mineral do Ministério 'da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio, de Janeiro, 5 de março de 1947.
126.° da Independência e 59.0 da Repúblíca ,
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EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

.

EURICO G.

DUTRA.

DECRETO N.o 22.722 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947

Daniel de Carvalho.

Autoriza o cidadão
brasileiro Bneo
Santoreíli a pesquisar argila e associados no município de São Ber-:
narsio do Campo,
Estado de São
Paulo.

DECRETO N.'22.721 DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
SampCJio 'I'õrres a pesquisar ouro,
ferro, manganês, quartzo, calcário
e associados no Municípío de Itabirito, Estado de Minas' Gerais.
O Presidente da República, usando

da atcíbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de J anelro de 1940 (Código .de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Sampaio Tôrres a
p-esquisar ouro, ferro, manganês,
quartzo, calcário e associados no lugar denominado Grotão do Lopes,
no Distrito, e Município de Itabirito
Estado de Minas Gerais, numa áreá

i

O Presidente da República, usando da artdbuiçâo que lhe confere o
art. 87, número 1, da Constituição e
nos têrmos do Deereto-Ieí n.c 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica, autorizado o oidadão brasileiro Enzo Santarellí a pesquisar argila e associados numa área
de dois hectares e trinta ares (2,30
ha) localizada na Vila Camargo,
"bairro dos Meninos", no distrito município de São Bernardo do Campo;
Estado de -8. Paulo, e delimitada por
um polígono irregular que tem um dos
vértices a duzentos e vinte metros
(220 m) , rumo quatorze graus nor-
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deste (14,° NE), magnético, do. centro do pontilhão da Avenida Atlàn.,
.tíca sobre o rio dos Meninos, também denominado Ribeirão dos Couros,
e os .ladoa a partàr do vértice consi.,
derado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
quatorze metros (114 m) , oitenta e
Cinco graus sudoeste (85° SW); centoe cinqüenta e três metros (153 m) J
cinco graus noroeste (5,° N"VI1); ce11to e dezessete metros (117 rn) , ses..
senta e seis graus e trinta minutos
sudeste (66°30' SW); vinte e oito
metros (28 m) , cinco graus noroeste
(5° NW). Dêste vértice, com 6 rumo
sessenta e sete graus nordeste (67°
NE), até encontrar a margem esquerda do rio dos Meninos e, tinalmente,
do ponto na margem considerada até
o vértice de partida.
Art. 2.° 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. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ele Janeiro, 5 de março de 1947,
123.° da Indenendência e 59.° da República.
~
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.723 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n.o 16.702 de 29 de
Setembro de 1944.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. n.c 87, n.o I, dá Constituição e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei TI.O 1.985, de 29 de janeiro de
19·1:Q (Código .de Minas), combinado
com o Decreto-lei n," 9.605, de 19 de
agõsto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo improrrogável de um ano nos têrmos da letra b do art.. 1.0, do De.,
ereto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Ricardo Jafet, pelo
Decreto n,o dezesseis mil setecentos e
dois (16.702), de vinte e nove (29) de
setembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944) para pesqui-,
sar carvão mineral no município de
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Crescíuma, do Estado de Santa Oa.,

tarma.

Art. 2.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que, será uma via autên.,
tíca dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil e oitocentos cruzeiros '.
(Cr$ 4.800,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomente
da Produção Mineral do Ministério
da Agrrcultura..

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Re.,
oública,

EuF.ICO G. DuTRA

Daniel de Ca:rvalho

DECRETO N.' 22.724 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Radames
Bosic a lavrar argila no município
de .Stio Paulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
o"', n.c l, da Constdtuíçâó. e nos têrmos do Decreto-lei n.". 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d-e Minas),
decreta;
Art. 1.°' Fica .autorízad-, o cidadão
brasileiro Radamés Bosío a lavrar argila em terrenos situados "no lugar
denominado Jardim Modêlo, na zona
de Santana, distrito e município de
São Paulo, Estado de São Paulo, numa
área de dois 'hectares, cdnquenta e
nove ares e sessenta e um centíares
(2,5961 ha)- delimitado por um polígano que tem um vértice . na intercessão do alinhamento da direita da
Avenida Penha, na direção de quem
se dirige ele sudoeste (SW) para noroeste (NE) com o alinhamento da.
esquerda da Avenida Edu Chaves, na
direção de quem se dirige de sudeste
(SE) para noroeste (NW), e os lados
a partir do vértice considerado, seo
assim definidos: o primeiro (1.0) é
um segmento retilíneo, com cento e
setenta e nove metros e sessenta centímetros (169,60 m) , que parte da,
intercessão supra com rumo onze
eraus e quinze f i i n u tos sudoeste
(11.° 15' SW), magnético; o segundo
(2.°) é um segmento retilíneo com
cento e setenta e oito metros e cíncruenta centímetros (178,50 m) , que
parte da extremidade-do primeiro (1.0)
lado com rumo oitenta e oito graus e
quarenta e cinco minutos nordeste
(88.° 45' NE) magnético; o terceiro
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(3.°) lado é um segmento retilíneo que
partindo da 'extremidade do segundo
lado com rumo vinte e dois 'graus e
quarenta e cinco minutos nordeste
(22.° 45' NE) magnético, alcança o
alinhamento da esquerda. supra mencionado, da Avenida Edu Chaves; o
último lado é o alinhamento da esquerda da, Avenida Edu Chaves, no
sentido de quem vai de sudeste (SE)

para noroeste (NW), no trecho compreendído entre a extremidade do
terceiro lado e o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada mediante as 'condições constantes do pa-

rágrafo único do .arü. 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 De. ereto.
Art'. 2.° O concessionário. da autorização fica obrigado. a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que fôrem .devídos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do CÓ~
digo 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 d'DS artigos
37 e 3.8 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 concesslonárlo 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 Minístérío da Agricultura, após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros
«xs 600,00).
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DECRETO N.' 22.725 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n.O 16.438, de 23 de
Açóstc de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n,« I, da Constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis n.c 1.985, de
, 29 de Janeiro de 1940 (Código de Mínas) e n.v 9.605, de 19 de .Agôsto de
1946. decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, a autorização outorgada . pelo Decreto número dezesseis mil quatrocentos e trin.,
ta e oito 06.438), de vinte e três (23)
de Agôstc de mil novecentos e quarenta e quatro (19.44), que autorizou a
cidadã brasileira Maria de Lourdes
Palabella a pesquisar talco e associados em terrenos do imóvel denominado
Sítio MOreira, no distrito e município
de Belo Vale, Es-tado de Minas Gerais,
numa área de dez hectares r ic ha)
delimita-da por um retângulo que tem
um vértice a quarenta e oito metros
(48 m) no rumo magnético oitenta e
sete graus nordeste (87°NE) da confluência do córrego do Norlnho no
ribeirão do Marinho, e os lados divergentes do vértice considerado, têm:
quinhentos metros (500 m) e rumo
magnético três graus noroeste (3° N\V) ,
duzentos metros (200 m) e rumo. magnético oitenta e sete graus nordeste
(87° NE) .
Art. 2.° O tftulc da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pá.gará 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. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.726 - DE 5 DE
Art. 7.° Revogam-se as disposições
MARÇO DE 1947
em contrário.
A utoríea a cidadã brasileira Lúcia
Rio de -Ianelro, 5 de março de 1947,
Dantas de Assis Batista a pesquisar
areia quartzosa, quartzo e associa126.° da Independência e 59.0 da Re-'· .
dos nos municípios de Itabaiana e
pública.
Campo do Brito, Estado de Sergipe.

Eu1uco G.

DuTRA.

Daniel de Carvalho.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.o

r, da Constituição, e nos
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tênuos do Decreto-lei u:o 1. 985, .de 29
de Janeiro de 1940 CCÓdlgO de Minas) ,
decreta:
,Art. 1.0 Fica autorizada a oidadâ
brasileira Lúcia Dantas de ,AsSlS Batista a pesquisar areia quartzos a,
quartzo e associados" em terrenos situados no lugar denominado Ribei!a,
nos distritos e municípios de rtaoatena e, Campo do Brito, Estado de Sergipe numa área de quarenta e oito
hect'ares (48 ha) , delimitada, por um
retângulo que tem um vértice a, cento
e quarenta metros (140 m) , no rumo
magnético quatro graus noroeste (4°
NW) do Cruzeiro das Dores, próximo
à diVisa entre os municípios supra
mencionados, e os lados divergentes
do vértice considerado com' Os seguintes comprimentos "e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) , quarenta graus sudoeste ,(40 SW); oitocentos metros (800 m) , crnouenta
graus sudeste (50° SE) .
Art. 2.G O titule da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e o i t en t a cruzeiros
(Cr$ 430,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agrícultura..
Art; 3.° RevogaD,1-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
.)26.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DuTRA

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.' 22.727
DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Paulista de
Mineração a lavrar argila e esseciados no M1Lnicípio de Uberaba,
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Al't. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de ~ineração a lawar
argila e associados em . terrenos situa...
dos ,no distrito e município de Uberaoa, Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e oito hectares e dez eree
(108,10 ha), definida por um' re-
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tângulo que tem um vértice localizado à distância de duzentos e setenta
e sete metros (27 m) , rumo .magnétdco
setenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (79° 30' SE) do marco quilométrico seiscentos e cinqüenta e oito
(km 658) da Companhia Moglana de
Estrada de Ferro, entre as estações de
Palestina e Burttí e os lados' divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
'e oitocentos e oitenta metros (1.880 mj
onze graus nordeste (110 NE): quinhentos e setenta e cinco metros
(575m), setenta e nove graus sudeste
(79° SE). 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 seM
guintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrígada 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 artigo 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 caduCSJ 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 05 fins da lavra,
na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° A concessionária. da eutortsacão será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dlscrímínados 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 Mineraê do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de: dois mil
cento e oitenta cruzeiros

«xs

.

2.180,00).
Al't. 7.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da.
República.
EuRIco G. DUTRA.

Daniel de Carva7Jw.
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DECRETO N.o 22.728 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza O cidadão brasileiro
Fernando De Lorensa a pesquisar

ilmenita e associados no município de Caraguatatuba Estado de
São Paulo,
'

O Presidente da República usando
(Ia atribuição que lhe confe{e o artigo' 87, número I, da Cons-ti-tuiç-ão 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 Fernando De r.orenet a pesquízar ilmeníta e, associados
numa
área de doze hectares, trinta e oito
aces e setenta e sere centiares,
.
(12,3277 ha) , situada no' lugar deno-

minado Cocanha, distrito e município
oe Caraguatatuba, Estado de .São Paulo, e delimitada por um trapézio cujas
bases, com o rumo ma-nétioo setenta .e sete graus e trinta minutos nOT~
deste (77° 30' NE), e os comprfmentos de setecentos e noventa e quatro
metros (794m) e setecentos e vinte e
eeis metros (126m), são medidas, a
maior a partir de um. vértice situad-o
a oitenta e oito metros (33m)', no ru-'
mo magnético trinta e dois graus e
trinta minutos noroeste (32° 30' NW),
do centro da porta de entrada da capela de Santa Cruz, e a menor, a partir
de um vértice situado a oitenta e dois
metros e quarenta e dois, centímetros
(82,42m), no rumo magnético vinte e
cinco graus e quatorze minutos sudeste (25° 14' SE) do mesmo ponto de
ref erência ,
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
.dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (3,00,00), e será transcrtto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Minístérto da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

87, n." l, da Constituição e nos têrmos do De-creto-lei n,v '1.9'85, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),
De-creta:
Art. 1.0 - Fica retifi-cado o artigo
primeiro (1) do decreto número vinte
e um mil quatrocentos e trinta e nc~
ve (21.439), de dezesseis de julho (16)
de mil novecentos e quarenta e seis
(1946). que passará a l.er a seguinte
redação: Fica autcrizado o cídadâc
brasileiro Oscar Axel Augusto Sjõs-'
tedt a lavrar amianto e associados em
terrenos situados na Serra do Tapeeirão. distrito de Ramalhete, município
de Peçanha, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatorze hectares
e
.vlnte e cinco ares (14,25 ha) delimitada por um polígono irregular que, tem
um vértice a oitocentos e cinqüenta
metros (B50m) no rumo magnético vinte equatro graus sudeste (24.° SE), da
.confluêncía do córrego Empossado no
Ribeirão Brefaúba e os lados, a partir dêsse vértice. os' seguintes comprlmentos e rumos: trezentos e cinqüenta metros (350m). vinte e quatro graus
sudoeste (24.° SW) : cento e setenta
metros (170m). sessenta e seis graus
sudeste (66.° .SE); duzentos e cinqüenta .metros (250m), vinte e quatro graus nordeste (24.° NE); oítocentos e trinta metros (330m). sessenta
e seta graus sudeste «(jP.o SE) : cem metros (100m), vinte e quatro graus nordeste (24.° ·NE); mil metros (1. OOOm) ,
sessenta e seis graus noroeste (66."
NW).

Art. 2.° - A presente alteracao de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista no parágrafo único do artigo 31 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, õôe marco de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 ci~ República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.729 DE 5
MARÇO DE 1947

EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.730 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
DE

Retifica o art. 1.0 do decreto número
21.489, 'de 16 de julho de 1946.

O Presidente dá República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo

Autoriza o cidadão brasileiro,
Manuel Pego da Fonseca a pesquisar mica, pedras coradas e associados no município de Arassuaí,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da .Repúblíca, usando

da atribuição. que lhe contere o rar-
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tigo 87, TI.o I, da Constituição, e nos
têrmos da Decreto-Iet n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel pego da Fonseca a
pesquisar mica, pedras. coradas e associados em terrenos situados no lugar denominado Barra de Salinas, na
distrito de São Domingos do Arasauai,
município de Arassuaí, Estado de Mtnas Gerais, numa área de qua tro nectares .sete ares e dezoito centiares
(4,0718 ha) , delimitada pai' um polígono irregular que tem um vértice. a
duzentos e cinqüenta metros (250m),
na rumo magnético vinte e dois graus
sudeste (22° SE-) da barra do rio Salinas, afluente pela margem esquerda do rio Jequitinhonha, e os lados
a partir d-o vértice considerado têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e vinte metros
(220m), quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW); cento e vinte metros
(120 m) , trinta e sete graus sudeste
37° SE); cento e trinta e cinco metros (135 m) , cinqüenta e um graus e
trinta minutos sudeste (51° 30' SE);
dlmentos e cinco metros (205 In), dezesseis graus nordeste '(16° NE) -; cento
e cinqüenta e quatro metros (154 mj ,
vinte e cinco graus noroeste (25° :NW) .
Art. 2.° -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. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947.
- 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de. Carvalho.

DECRETO N.' 22.731
DE 5 DE
Mfu"ÇO DE 1947
Retifica o decreto n.o 21. 553, de 31
de julho de 1946.
O Pr-esidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. ° I, da Oonstdtuíção e nos termos
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) do decr-eto número vinte
Coleção das Leis -

'vct. II

EXECUTIVO
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e um mil quinhentos e cínqüante . e
três (21.553) de trinta e um (31) de
julho de mil novecentos e quarenta e
seis (1946), que passará .u ter a s~
guinta redação: Fica autortzacto o CIdadão brasileiro Oscar Axel Augusta
Sjostedt a pesquisar amtanto.e assocíados no local denominado Serra
do
Tapceirão, distrito de Ramalhete, mumcípto de Peçanna, Estado de Minas Geraâs, numa área de sessenta e
sete hectares, 8 setenta e cinco ares
(G7,75 ha) delimitada por um hexágono
irregular que tem um vértice a seiscentos e sessenta e cinco metros
(665m), no rumo magnético quarenta
e sete graus e trinta. minutos sudeste
(47.° 30' SE), da confluência do córrego Empossado no ribeirão Brejaúba.; e
os -Iados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatr-ocentos metr-os (400m).
vinte e quatro graus. nordeste (24.° N
E); seiscentos metros (600m), sessenta.
e seis graus sudeste (66.° SE); setecentos e cinqüenta metros (750m) •
vinte e quatro graus sudoeste (245' S
W); mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m), sessenta e seis graus
noroeste (6B.o NW): trezentos e cinqüenta e cinco metros (355m), vinte e
quatro graus nordeste (24.° NE); seiscentos e cinqüenta metros (650m), sessenta. e seis graus sudeste <66,° SE) .
Art. 2.0 - A presente alteração de
decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista no artigo 17 do Código de Minas.
Art. 3.° - Ficam mantidas ee demais disposições dos artdgns do referido decreto, que passam a fazer parte
integrante do presente.
Art. 4.° - Revogam-se as disposl ...
ções em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947,
126.° da Independência- e 59.° da República.
,
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

° 22. 73",2 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947

DEOBETO N.

Autoriza a aaoaa brasileira Joana
Valentim a pesquisar argila e aseociados no Municipio de Ponta Gros-:
ea, Estado do Paraná.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, 'TI.o X, e nos têrmos dos artigos 1<52 e 153 da Constituição, decreta:
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Art. 1. o Fica autorizada a cidadã
brasileira Joana Valentim a pesquísar argila e associados em terrenos
de sua propriedade e de Nestor Fornazari Júnior, situados no lugar denominado Olaria, no Distrito e Mumcípío de Ponta Grossa, Estado do
Paraná, em duas diferentes áreas,
'Perfazendo um total de oito hectares
e noventa ares (S,90ha) assim definidos: .a primeira (1. a) com quatro
hectares e dois ares, C4,02ha) é delimitada por um polígono irregular
que tem Um vértice, a quarenta e,
oito metros (4:,Sm) no rumo magnético cinqüenta graus e, dez minutos
nordeste CSOOlO'NE) da confluência
dos arrôios Uvaramas e do, Curtume,
e os lados a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: C1n-

cento e trinta metros
oito graus e quarenta minutos nordeste ca- 40' NE).
Art. 2. o O título 'la autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
cõste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 3:00,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de Março de 1-947,
1i26." da Independência e 59. o da República.

qüenza 'e cinco metros (56m),' quasenta e quatro graus nordeste (440
INE) r : oitenta e cinco metros (85
metros), trinta e oito graus nordeste
(33 0 NE); cento e trinta e oito metros 0:318m), trinta e um graus e
vinte minutos nordeste (310 ;lO'. N'lE) ;
cento e oito metros (103m) , quinze
graus e vinte minutos nordeste 05°
20' l\1E); oitenta e seis metros (SBm)
oitenta e' um graus sudeste (81 SE) :
quatrocentos e sessenta e dois metros (462m), vinte e três graus e
tnnte minutos sudoeste (23" 30' SW) ;
cento e vinte cinco metros U25m).
sessenta e : seis graus noroeste (.6$"
NW). A 'segunda com quatro hectares e setenta ares (4,70ha) é delimitada por um polígono Irregular que
tem um vértice na confluência supra
aludida, e 03 lados a partir do' vértice
considerado, têm os seguintes' comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte metros (220m), vinte e
oito graus e cinqüenta mímitos sudeste e~8° 5Q' SE); cento e quinze metros (115m), cinqüenta e oito graus
e vinte minutos sudeste «58,0 20' SE) ;
trezentos e vinte e quatro metros (. ..
324m) ,oitenta e um graus e dez minutos sudoeste (810 10' SW); oitenta
e dois metros (32m), cinqüenta e cinco graus e cinqüenta minutos noroeste (550 50' NW); sessenta e oito metros (68m) , vinte e quatro graus e
trinta minutos nordeste (,24 0 3()' NE)-;
cento e quatro metros (104m)", cinqüenta .e quatro graus e quarenta mtnutos nordeste (540 40' NE); cinqüenta e três metros C53m); oitenta e
quatro graus e vinte minutos nordeste

DECRETO N.' 22.733. DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza
Ginásio Santa Tereza, 'com
sede em São Luis, no Estado do tâaranhão,'(I, funcionar como colégio.

(I84P 20' NE);

(130m),

EURICO G. DUTRA.

Daniel

de

Carvalho.

iü~~a g;a~it~orrg:;[~S (2i~8~) ; ~y~'

°

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

DEORETO N.' 22.734. DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o Ginásio' Belisário dos santos, com sede no Distrito Federal,
a funcionar C07JW colégio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos da Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei namero 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1. o O Ginásio Belisário dos
Santos, com sede no Distrito Federal,
fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2. o A denominação do estabel-ecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a
ser Colégio Belisário dos Santos.
Art. 3. 0 O reconhecimento, que.pelo presente decreto é concedido ao
Colégio Belisário dos Santos, consídera.r-se-á, quanto aos seus cursos
clássico e cientifico, sob regime de
inspeção preliminar.
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Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Itio de Janeiro, 5 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EuRICO G.

ExECU'rIVO
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Art._ 2.° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EuRICO G. DUTRA.

DUTRA

Clemente M ariani

Raul Fernandes.

DECRETO N.' 22.735
DE 5 DE
MARÇO DE 1947

Suprime- cargo extinto
O Presidente da República, usando

da atrfbulcâo que lhe confere o- artigo 87, número I, da Oonstituícão, e
nos têrmos do artigo 1.°, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, tiecreta:.
Art. 1.0 -'- Fica suprimido 1 cargo da
classe F, de, carreira de Motorista do
Quadro Suplementar do Mínistérlo das
Relações Exteriores, vago em virtude
da promoção de Eugênio Develly, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em .contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Raul Fernandes.

DECRETO N.' 22.737 DE 5 DE
MARÇO DE 1947 .
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, d8.1 Constituição, e
nos têrmcs do artigo 1.0, _alínea -n, do
Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 - Ficam suprimidos 2 cergos da classe F da carreira de co~
tínuo do Quadro Suplementar do Mímstérío das Relações Exteriores, vagos em virtude da promoção de Ar~~
tides de Oliveira Palmeira e de Aulíclne Augusto dos Santos, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta- Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
"Art. 2.° - Revogam-se as disposlcões em contrário.
Rio de Janeiro, em5 de marco de 1947,
12S.0 da Independência e 59.° da República.
EuRICO G. DUTRA.

DECRETO N.' 22.736 DE 5
MARÇO DE 1947

DE

Raul Fernuauies,

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .11'tigo 87, número l, 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 3 caros da classe D da carreira de Servente
do Quadro Suplementar do Ministério
das Relações Exteriores, vagos, 1 criado
pelo Decreto-lei n.« 9.547, de 5 de agôsto de 1946, e 2 em virtude da promoção de Astroglldc de Lacerda Melo
e de Antônio de. Almeida e Silva, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da COnta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo M~
nístério.

DECRETO N.' 22.738
DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número l,. da Constdtulçãcse
nos têrmos do artigo 1.0, alínea ~, 00
"Decreto-lei 11..0 3.195, de 14 de abril de
1941, decretá:

Art. 1.0 - Fica suprimido 1 cargo
vago da classe E da carreira.de Motorísta do Quadro Suplementar. do
Ministério das "Relaçôes Exteriores,
cria,do pelo Decreto-lei n.c 9.547'" de~ 5
de agôsto de 1946, devendo a dotaçao
correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do Qua.dro Permanente do mesmo Ministério.
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Art. 2.° - Revogam-se as disposições
em contrário.
RIo de .ranetro.em ê de março de 1947,
125.0 da Independência e' 59.0 da Repúblíca'.

EURJ.CO G. DUTRA.

RanZ Fernandes.

DECRETO N.' 22.739, DE fi DE
MARÇO DE 1947
Concede à sociedade "Atlântica de Navegação Limitada" autorização pq.,ra
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com
o que prescreve o Decreto-lei número
2.784, de' 20 de março de. 1940.

Não foi publicado ainda no Diário

Oticial por falta doe pagamento.

DECRETO N.' 22.749 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas de
extranumerário-'mensalista de 1"8partições do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:

EXECUTI\lO

Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma.
do anexo, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração, do Departamento Nacional do
Trabalho e a Tabela Suplementar do
Departamento Nacional de Previdência Social, todos do Ministério do Tra;
balho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único. As funções transformadas e transferidas continuarão
preenchidas pelos atuais ocupantes.
Art. 2.° Ficam suprimidas as Tabelas Numéricas, Ordinárias de Extranumerárto-mensalista das extintas
Tesouraria do Departamento de Administração, e Comissão de Eficiência,
do Ministério' do Trabalho, Indústria
e Comércio.
Art. 3.° aste Decreto vigorará a
partir de 1 de Janeiro de 1947, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de Março de
1947, 12S,o da Independência e 59.° da
República.

EURICO G.

DUTRA.

M orvan de Figueiredo.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRJIA E COMl;>R010
DEPARTA1'I1ENrO DE ADMINISTRAÇÃo -

IlIVISÃODO PESSOAL

Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm~ro

II

de.
I
funções 1

3
5
4

7
14
1

34

Séries funcionais

i
I

I
I
I Referência \

I

Número \

Tabela

Auxiliar de

EscritÓri:-~-~

P. D. A.)
Auxilia-r de escrrtór.b
p_

D.

A.)

I Auxiliar de escritório

I P. D. A.)
) Auxiliar de escritório
I
P. D. A.)

11 -

I

(D·I

(D'I

1

(Doi

I AU~~i\?i~. dl.)es~~i:~:~~ .. ~~:.
Auxiliai- de escritório
souraría - D.A.)

(Te-I
....

II

-

-rI

XI

Ordinária

X

Ordinária

IX

VHI

VII
VH

II

I Ordinária

I

I

I

Auxiliar de Escritório

de
.
funções

\

Ord1nária

Ordínárla]
I Ordinária)
f

I

3

r

I
Bézles funcionais

:I

I

I

I

.I

.

I.

( Referência

XI

xl
I

IX

7

I

VIII

I

I

i
8

I

I

~I

34

\

Tabela

VII

II

I
I

I

f

Tabela Suplementar

1-

2

I
:

-

-

-

-- -

ITes,o~,eiro~auxiliar
Escrtturárlo

-)

(D.P .-D.A.)

(T-esou-

rana - D.A,) .. , .....
(ESCriturário (D.P.-D.A.)(

XVIII
XVIII
XV

Snpl.

OrdínárIa
Supl.

}

Escriturário

3

XVlII

2

XV

5

..,
~

DEPARTAMENTO NAOIONtAL DO TRABALHO

~

Tabela Numérica Ordinária de Bxtramuaneróría-mensalistü
SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de
~

funções
16

1
18
20
21
27

-ID3

Séries funcionais

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Referência

AU~l.Ul~. ~e ..~sc,·i~n.~ . ?~:
Auxiliar de

I

XI

Ordinária)

XI

Ordinária]

X

Ordínáría

escritório.

l Au~iia~')d~'................
'~S:C'r'itÓrtô' "<1):

I N. T.)
I Auxiliar de escritório "(D.
I N. T ...................
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DECRETO N.' 22.741, EM
MARÇO DE 1947

DO

PODER

10 DE

EXECUTIVO

execução, das obras ou serviços a que
êles se referem.
In

conceae à sociedade anônima "Det
Dansk Lu/tfarselakab A. S." autorização para funcionar na Repúbli-

ca.
O Presidente da República, atendendo ao- que requereu a sociedade
anônima "Det Dansk Luftfarselskab

S.A. ", decreta:
Artigo único. ,É concedida à sociedade anônima" "Det Dansk Luf'tfarselskab A. S. ", com sede na cidade
de Copenhaque, Dinamarca, autortzação para funcionar na República,
com o capital de Cr$ 200.000,00 du-

zentos mil cruzeiros) e os estatutos
que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado 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 objeto' da referida autorização.
Rio de Jan-eiro, 10 de março de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA

Morvan de Figueiredo

CLAUSULAS ·QUE ACOMPANHAM
O· DEORETO N.' 22.741, DESTA
DATA
I

A sociedade anônima "Det Danske
Lurtfarselskab A.S." é obrigada a ter
permanentemente um representante
geral no Brasil" -com plenos e Ilímítados 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 tribunais judíclários 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 reelamaçãc concernente à

A sociedade não poderá realizar no

Brasil os objetivos constantes de seus
estatutos que são vedados a sociedades estrangeiros, e só poderá exercer os que dependam de prévia permissão governamental, depois desta
bbtdda e sob as condições em que rõr
concedida.

IV
Fica dependente de autorlzaçâo do
Govêrno qualquer alteração que a socíedade tenha "de fazer nos respectívos estatutos.
Ser-Ihe-á 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 dísposições de direito que regem as sociedades anônimas.-

VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada pena especial será pumâa com
a multa de mil cruzeiros
.
(Cr$ 1. 000,00) a cinco mf cruzeiros
rcrs 5.000,00) e, no case de reincidência, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 10 de março de
1947. -

Morvan de Figueiredo.

DECRETO N.' 22.742 - DE 10 DE
MARÇO DE 1947
Concede à sociedade "Transportadora
Amazonas Limitada" 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 "Transportadora Amazonas Limitada", deereta:
Artigo único. E' concedida à. sacie':'
dade "Transuortadora Amazonas Limatada", com sede na cidade de Belém, Estado' do Pará, autorização para

Aros

DO

PODER

funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decrto-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 autorização.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1947,
126,0 da Independência e 59,0 da República.
EURICO G.

DUTRA.

M orvan de Figueiredo.
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midade com a ata de constituição que
acompanha êste decreto:
Art. 2,0 Qualquer alteração a que a
instituição proceder nos respectivos
atos constitutivos deverá ser, prêvíamente, aprovada pel-o Govêrno, sendo-lhe cassada a autorização constante do artigo anterior, s-e infringir êste dísposltdvo.
Rio de Janeiro, em 10 de março de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
Repúb!ica.
EURICO

G. DUTRA.

Benedito Costa Neto.

DECRETO N.o 22. 743 ~ DE 10 DE
MARÇO DE 1947
Concede à S ociedaàe "Navegação Arnt
Limitada" tuücrizactio para [uncionar como emprêsa de navegação de
cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n:o 2.784, de
20 de Noxemôrc de 1940.

O Presidente da -Re'pública, ateudendo ao que requereu

a Sociedade
«Navegação Arnt Limitada", decreta:
Artigo único. É concedida à Sociedade "Navegação .ámt Limitada.", com
sede na Cidade de Taquart. Estado do
Rio Grande do Sul, autorização para
funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, de acôrdo com o QUI';
prescreve o Decreto-lei n." 2.784, de
2D de Novembro de 1940, obrigando-se
a mesma Sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, 00' que venham a vigorar, sôbre
O objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 10 de Março de 1947,
12'6.° di Independência e 39.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan de Figueiredo.

DECRETO N.' 22.744 - DE lÓ DE
MARÇO DE 1947
Concede ao Exército" da Salvação autorização para funcionar no
Brasil.
"
O Presidente da, República, usando
da ata-íbuíção que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição decre-

ta:
Art. 1.°:H: concedida ao Exercito da
Salvação (Salvatdon Army) , com sede
em Londres, Inglaterra; autorização
pra funcionar no Brasil, de conter-

DECRETO N.? 22.746 - DE 10
DE MARÇO DE 1947
Declara de utilidade pública, para ãeeooroimaçao pelo 1.0 Ba'lalhão Ferrooiárío, o terreno que menciona.

O Presidente da República", usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I, da Constituição e de acôrdo
com .c Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
Junho de 1941, decreta:
Artig-o único. f: de-clarado de utdltdade pública, para desapropriação pele
1.0 Batalhão Ferroviário, o terreno
pertencente à viúva Vitória Camerln
Masuttí e filhos, indicado na plantaque com êste baixa, rubricada pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas,

298

ATOS

DO

PODER

com a área de 3..436,50 metros quadradOS, situado entre as estacas 374+17,50
e 380+ 15,00, na Estrada de Ferro Rio
Negro-Bento Gonçalves, no Estado do
Rio Grande do Sul.
,
Rio de Janeiro, 10 de Março de- 1947,
126.° .da Independência e 59,0 da República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.747 - DE 10
DE MARÇO DE 1947
Autoriza desapropriação de terreno
pela Viação Férrea do Rio -Gromâe
do Sul..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -confere o artigo
87, n.O I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica a víação Férrea
do Rio Grande do Sul autorizada a
desapropriar um terreno com a área
de 280.913 mâ, onde se encontra a pedreira Saibro, na parada Saibro, na
linha Oacequí a Rio Grand-e, da Viacão Férrea do Rio Grande do Sul, em

conformidade com o têrmo de acôrdo
e a planta que com êste baixam, devidamente rubricados, devendo a u'espeotiva despesa, na importância de
dezesseis mil, oitocentos e cinqüenta e
quatro cruzeiros e oitenta centavos
cors 16.854,80) correr à conta da subvenção da União, de que trata o Decreto-lei n.v 552, de 12, de Julho de
1938 (Título J ~ Obras imprevistas e
urgentes - da Parte 11 do anexo
n.? 3 do Programa de melhoramentos
aprovado pelo Aviso n.o 3.280, de 14
de Dezembro de 1942, modificado pelo
de n.c 144, de 5 de Fevereíro de,1947,
ambos do 'Ministérfo da Viação e Obras
Públicas) .
,
Rio de Janeiro, 10 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59,° da República.
EURIco G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.748 DE 10 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para
construção de passagem superior na
rêde arrendada a The Great westem ot Brazil Railway Company
Limited.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, número I, da Constituição, decreta:

EXECUTIVO

Artigo único. Ficam aprovados oprojeto "e o orçamento na lmportân, .
cia de cento e sessenta mil cruzeiros
(Cr$ 160.000,00), os quais com êste
baixam, devidamente rubricados, para a construção de uma passagem supertor no trecho Albuquerque N é a
Afogados de Ingazeira, do prolongamento de Alagoa de Baixo a Flores,"
da rêde -arrendada a The Great Westem of Brazil Ratlway Company Linütec', devendo a respectiva despesa
correr pela Verba 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis, Consignação !II - Subconsignaçâo 06 item 31;.01 - a.línea o - n. o 4 - do
Anexo n.o 22 do orçamento vig-ent-e.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1947,
126.° da Independência e 59,° da República.
EURICO - G. DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.' 22.749 DE 10 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para. execução de melhoramentos do canal
de navegação entre São Francisco
e Joinville, no Estado de santa Catarina.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artígv 87, número I, da Oonstítuição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância - de quatro milhões, cento e sessenta e eeto. mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 4.167.600,00), OS quais com
êste baixam, devidamente rubricados,
relativos à execução de melhorat-rontos - dragagem, balizamento e serviços acessórios - do canal de navegação entre São Francisco e Jolnville, no Estado de Santa- Catarina, devendo a respectiva despesa correr,no
exercício de 1947, à conta da Verba
4 - Obras, Equipamentos e Aquisíçâo de Imóveis, Oonslgnação 111 Conjunto de Obras, subconstgnaçâo
06-34-e, do Anexo n.? 22 (Lei n.? 13,
de 2 de janeiro de 1947), e, nos exercícios posteriores, à conta elas dotações que forem consignadas nos respectivos orcamem.os..
Rio de Janeiro, ·10 de março de, 1947,
126,0 da Indeoendêncta e 59.0 da República.

.

EURICO

G.

Clot':~'

Pestana
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DECRETO N.' .22.750, DE 10 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N.' 22.~51, DE 10 DE
MARÇO DE 1947

Modifica orçamento. aprovado pelo artigo 2.° do Decreto-lei n.O 8.428, de

Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Ordinárias de
Bxtroauumerório-mensaliste da Escola Agrícola Artur Bemarties e da
Escola Venceslau Braz, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

21 de dezen>bro de 1945.

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, deereta:
Artigo único '. Fica modificado o orçamento relativo às obras de proteção
da Praia' de Iracema, no pôrto de
Fortaleza, aprovado pelo artigo 2.° do
Decreto-lei n.c 8.428, de 21 de dezembro de 1945, na parte referente à ímportãncía de um milhão e oitenta mil
cruzeiros «xs 1. 080.000,00) destinada
ao atêrco atrás do dique longitudinal,
a qual deverá ser aplicada no paga";
menta do excesso do volume de pedra
empregado nas obras do mencionado
dique.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G~ DUTRA

Clovis Pestana

O Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o ar":'
tígo 87, ítem 1, da Constituição, 'decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
da relação .anexa, as Tabelas jouméricas Ordinárias de Extranumeráriomensalista da Escola Agcícola Artur
Bernardes e da Escola Venceslau
Braz, ambas do Serviço de Assíetenela a Menores do Minlstérío da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA

Benedicto Costa Neto

MINISTÉRIO DA JUST,IÇA E NEGÓCIOS INTERIORES

8

~

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENOREs -

ESCOLA AGRíOüLA ARTUR BERNARDES

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPDSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I

~I

I

I
Referência

Séries funcionais

1

Ta.bela

Número
de

funções

I

I Referência

Séries funcionais

I

I

Motorista-auxiliar

wl

I

1

I
sscvrço

Motorista-auxiliar

I

DE ASSISTÊNCIA A MENORES _

I
I

I

1

I

-I
1 I

I

Motorista-auxiliar
... . (~:A..A:B..)

I
,\

VI

I T.O.M.

VI

1

i-

/

1

I
I

I

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

\

ou.:

Esta função conti-l
nuará. exercida, por seul

atuaZocupante,

Raimundo da Silva.

João

I

~

i
l'j

j

ESCOLA VENCESLAU BRAZ

Auxiliar de Artífice

Tabela

8

Tabela Numérica Ordinária

\

1I

VI
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DECRETO N.o 22.752 - DE 11 DE
MARÇO DE 1947
Transforma fun;;ão ãe extranumerário-mensalista.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decre-

ta:

Art. 1.0 Fica transformada em
função de Escriturário, referência
XXI, e incluída na Tabela Suplementar de Extranumerário-mensalista da
Divisão de Obras, do Departamento de
Administração, do Ministêrio da Agricultura, uma função de atuário, referência XXI, da Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da mesma Divisão.
Parágrafo único. Essa f unçâo continuará preenchida pelo atual ocupante.
Art. 2.' ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de março de
1947, 126.' da Independência e 59." da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
DECRETe N.O 22.753 - DE 11 DE
MARÇO DE 1947
Transfere função de extranumerário-mensalista no Ministério
da Agricultura e dá outms providências.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decre-

ta:

Art. 1.0 Fica transferida no Ministério da Agricultura, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão de Fomento de Produção Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Vegetal,
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para Igual Tabela da Seção de Fomento Agrlcola em Minas Gerais da
mesma Divisão e Departamento, UIIU\
função
de
agrônomo,
referência
XXIV.
Art. 2.° A função a que se refere
êste decreto continuará preenchida
pelo seu atual ocupante.
Art. 3.° ltste decreto entrará em vigor na da ta- de sua publicação.
Rio de Janeiro. 11 de março de
1947, 126.' da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.754 - DE 11 DE
MARÇO DE 1947
Altera, sem aU1r.ento de despesa, a Ta.bela Numérica Ordinária
de
Extranumerário - mensalista,
dos cursoe de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão, da Universidade Rural.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
dos Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, do centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, da Universidade Rural do
Ministério da Agricultura.
Art. 2.' :lJ:.ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.' da
República.
'
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

g

'"
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
C. N • E. P. A. -

UNIVERSIDADE RURAL -

CURSOS DE

APERFEIÇOAMENTO,

ESP~CIl\.LIZAÇÃo

E

EXTENSÃO

Tabela Numérica Ordinária de Bxtrarnunerôrío-mensalistá
SrruAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Número

de

funções

Professor
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Professor do Ensino
Superior

I
-_._-

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

XXVII

T.O.M.

1

1

I
Assistente de Ensino I
2
-_._2

1
.....................
-_._-

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

XXI

I T.O.M.
I

.
1
---1

Referência

Tabela

:5

i

I
\ XXXIX

I

I As:i~t.e.nt~ .~~.~~.~n~
I

i

I
t

XXI

I
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DECRiETO N.' 22.755 - DE 21
DE MARÇO DE 1947
Autoriza a C01npan~ia Fôrça. e Luz
Carioba a construir uma hnha de
transmissão e a instalar uma subestação trometornuuiora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei TI.o 2.059,
de 5 de março doe 1940:
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
julgou conveniente deferir as medidas,
requeridas pela emprésa interessada,
Decreta:
Art, L o A Companhia Fôrça e Luz
oartoba, concessionária de serviços de
energia elétrica em vários municípios
do Estado de São Paulo e sede nesta
capital, fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão com a extensão apl'oximada de
vinte (20) quilômetros, sob a tensão
de sessenta e seis (66) quilovolts, entre a cidade de Santa Bárbara, município do mesmo nome, e a usina hidroelétrica de Americana, município de
Americana, tudo no Estado de São
Paulo.
H. Instalar
uma sub-estação
transformadora abaixadora, com o
respectivo equipamento de contrôle e
orotccão, na mencionada ctdade de
Santa Bárbara.
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 (30)
dias a paa'tir da sua publicação.
II ---: Apresentar à mesma Divisão
de Aguas os estudos, projetos e orça.mentos respectivos, no prazo de noventa (90) dias, contados da data da
publicação dêste decreto.
lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura,
Parágrafo único. Os prazos de que
trata êste artigo, poderão ser. por
justo motivo, prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
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Rio de Janeiro,

11

de março de

1946, 126,0 da Independência e 59.°

da República,
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.756 - DE 11
DE MARÇO DE 1947
Autoriza à, Companhia Elétrica Caiuá
a constituir uma linha de transmissão entre as localidades de Osvaldo
Cruz e Parapuã, no setaao de São
Paulo, sob a tensão nominal de
13,2 kv, com a extensão aproximada
de 8 km,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87. n,o I da Constituição, e nos
.térmos dos Decretos-Ieds n.c 2.059, de
5 de março de 1940 e 5,764, art. 3.°
letra b. de 19 de agôsto de 1943, e
atendendo ao que requereu a Companhia Elétrica Oaiuá eao parecer favorável do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, e
Considerando que o obj-etivo do Decreto-lei n.v 2,528 de 23 de agôsto de
1940, expresso no seu segundo consideran-do, era de suprir im-ediatamente de energia alétrica região por essa.
ainda não servida:
Considerando que a "Sociedade Anônima Emprêsa José Giorgl do Vale
do Paranapanema" não pode servir
convenientemente, em prazo razoável,
o município de Parapuã do Estado de
São Paulo;
Considerando que a letra b do artigo 3.° do Decreto-lei n.? 5.764 de 19
de agôs-to de 1943 declara limitados e
derrogados contratos anteriormente
firmados quanto às zonas de fornecimento que poderão ser modificados, se
o interêsse público assim o exigir;
Considerando .que, mesmo se incluído
na zona de fornecimento da Emprésa
J'Ü;:;é Gícrgi, supra citada, o município
de Parapuâ, haveria de ser limitada
tal zona pois os ínterêsses públicos exigem o fornecimento adequado
de
energia a êsse município no menor
prazo possível;
Considerando que, no caso presente,
nada há a índeníaar à "Emprêsa José
Gãorgt", pois as garantias de zona
têm por fim a segurança do capital
investido e a remuneração dêete, nos
têrmos do parágrafo único do artigo
.3.0 do Decreto-lei TI.o 5.764,
supra

mencionado, e as instalações feitas em
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Parauuâ por aquela Emprêsa ínfríngiram disposições expressas no aa'tteo 10 do Decreto-lei n.O 2.281, de 5
de junho de 1940;

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Elétrica Oaiuá, com sede na cidade de São Paulo, 6. construir linha
de transmissão de Osvaldo Cruz à Párapuã. no Estado de São Paulo, bem
como a rede de distribuição local em
Parapuã, sendo a energia fornecida
pela usina Quatiara situada no rio do
Peixe.
Art. 2,° Sob pena de caducidade do

presente titulo, a autorizada
se a:
I -

obriga-

Registrá-lo na Divisão de Aguas

do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agrtcul-

EXECUTIVO

atrâbuíções legais propôs a exclusão
de Michahelles & Companhia Lirmta-,
da do regime de administração por
estar essa sociedade devidamente na-

cionalizada e com a sua situação regu,
Iaa-teada perante o Fundo de Inderú.,
zações de Guerra criado pelo Decre-,
to-lei n.c 4,166, de 11 de março de
1942, decreta:
Art. 1.° Fica excluída a firma Michahelles & Companhia Límbtada, com
seda nesta Canítal. do regime de admlnistraçãc pelo Govêrno, cessando as
funções do respe-ctivo admmistrador ,
A,rt. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1947,
126.° da Independênci-a e 59.° da República.

tur. dentro do prazo de trinta (30)
dias, após

8

EURICO G.

sua publicação.

II - Apresentar, à mesma Divisão
de Águas, dentro do prazo doe s-essenta
(60) dias, a contar da data do registro
de que trata o n.? I, dêste artigo, os
projetos e orçamentos de que trata a
presente autorização, assim como iniciar as obras nos orazos determinados
pelo Ministro da Agricultura, que pod-erá. prorrogar os prazos anteriormente fixados,
Art, 3,° As tarifas para tornecimento ao município de Parapuâ serão fixadas d",acôrdo com os artigos 163 e
178 do Código de águas,
Art. 4.° O presente eecreto entrarâ
em: vigor, na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 11 de março de 1947,
126, da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,' 22,757 - DE 13
DE MARÇO DE 1947
Exclui do regime de administração a
a firma que me.nciona;
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, ítem I, da Constituição Federal, e nós têrmos dos ects. 4.° e 7,°
do Decreto-lei n.v 4.807, de 7 de outubro de 1942, e do art, 4.Q • parágrafo
único do Decreto-lei n.c 5.661, de 12
de julho de 1943, e

Considerando que a Comissão de
Reparações de Guerra, no uso de suas

DUTRA.

Raul Fernandes.

DECRETO N,o 22.758, DE 13 DE
MARÇO DE 1947
R...uiorizo. o Ginásio Brasil-América, com
sede no Distrito Federal, a funcionar
como colégio.

Não foi 'publicado ainda no DiáTio
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.o 22.759 - DE 13
DE MARÇO DE 1947

ao

Dá nova redação
art. 13 do Regulamento para a Escola Militar de
Resende.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ac'tígo 87, inciso r, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 O art, 13 do Regulamento

para a Escola Militar de Resende (2.a
parte) aprovado pelo Decreto n.c 19.857,
de 23 de outubro de 1945 passa a ter

a seguinte redação:
"Art. 13, A Assistência do Ensino é dlmgtda pelo Assistente do
Ensino. Major combatente da ativa, com o curso de Estado Maior."
Art. 2.° O presente Decreto entrará.
em Vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de marco de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DU'I'RA.

Canrobert ·P. da CoS1;!/"
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DECRETO N.' .22.760 - DE 13 DE
MARÇO DE 1~47
Declara de utilidade pública e autoriza
a desapropriação de diversas áreas
de terras necessárias à construção de
um quarteZ para o Exército NacionaZ

O Presidente da República," tendo
em vista o § 16 do artigo 141 da Oonstituição Federal e usando das atribuições que lhe confere o item I do artigo 87 da mesma Constituição, deereta:

Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, de acôrdc com os artigos 2.°
e 6.°, combinados com as letras a
e b do artigo 5.° do Decreto-lei núme1'0 3-.365, de 21 de junho de 1941, a desapropriação das áreas abaixo discriminadas e bem assim as benfeitorias
nelas existentes, situadas no Município de Alegrete, Estado do Rio Gran-de do Sul, e necessárias à construção
de um quartel para o Exército Nacional.
1) área aproximadamente de
152.591,00 m2 (cento e cinqüenta e
dois mil quinhentos e noventa e um
metros quadrados), de propriedade
atribuída a Esmeraldo Gamino;
2) área aproximadamente de
193.250,00 m2 (cento e noventa e três
mil, duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
Alfredo da Silva Funk;
3) área aproximadamente de
1..157.835,00 m2 (um milhão, cento e
cinqüenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco metros quadrados), de 'propriedade atribuída a Franklin Jose
de Sousa;
4) -. área .aproxímadamente de.
~8.834,OO m2 (trinta e oito mil, oi~
tocentos e trinta e quatro metros quadrados), de propriedade, atribuída a
João Ferreira;
5) área aproximadamente de
63.917,00 m2 (sessenta e três mil, novecentos e dezessete metros quadrados,
de .propriedade atribuída a f'JIaria Zedália Serpa ;
área aproximadamente de
6) :62.485,00 m2 (cinqüenta e dois mil,
Quatrocentos e oitenta ,e cinco metros-quadrados) , de propriedade atribuída
n Valentin Mota Trindade;
Coleção das Leis -

VaI. II

305

EXECUTIVO

7) área aproximadamente de
47.739,00 m2 (quarenta e sete mil,
setecentos e trinta e nove metros quadrados), de propriedade atribuída 'a
Tristâo Cândido de Abreu;
8) área aproximadamente de
103.544,00 m2 (cento e três mil, quinhentos e quarenta e quatro metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Ciro de Andrade.
Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos recurs_os constantes da Verba 4, constenaçao VI - 14 - 19, do Anexo 17 do
Orçamento Geral da República, aprovado pela LeI n.v 13, de 2 de janeiro
de 1947.
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra autorizado' a promover a referida
desapropriação, que terá caráter urgente para os efeitos do artigo 15 do
Decreto-lei n,03.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59'.° da nepública.
.EURICO G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.' 22.761 DE 13 DE
MARÇO DE 1947
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Süplementares de Extranumeráriosmensalistas do Ministério da Guerra.

'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co-nfere o ' artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica transferida, da Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerárío-mensaüsta do Quartel General da9. lt Região Militar para igual
Tabela da Diretoria de Saúde do Exército, uma função de Auxíüar de Escritório, referência VIII.
Parágrafo único. A funçã-o a que se
refere o artigo ant-erior continuará
preenchida pelo seu atual .ocupante,
Elpídio Pinto de Sousa.
.
Art. 2.° :ij::ste decreto entrará em
vigor a 1 de Fevereiro do corrente ano.
Rio de Janeiro, 13 de Março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da,
República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert P.

da Costa.
20
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DECRETO N.' 22.762 - DE 13 DE
MARÇO DE 1947
Declara de utilidade ptíblica e autoriza
a desapropriação de um terreno necessário aos serviços do Exército Nacional.
O Presidente da' República, tendo
em' vista o § 16 do art. 141 da Oons-

tituição Federal e usando das atribui-

ções que lhe confere o item I do artigo 87 da mesma Constituição, deereta:
Art. 1.0 ~ declarada de utilidade
pública, de acôrdo com os arts. 2.° e
"6.°, combinados com as letras. a e b,
do art. 5.0 do Decreto-lei n.? 3.365,
de 21 de Junho de 1941, a desapro-

priação de um terreno

com a

área

aproximadamente de 66. 566,OOm2 ,(ses-

senta e seis mil, quinhentos e sessenta
e seis metros quadrados), situado -no
Município de Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, de propriedade
atribuída a Vicência Moreira Pereira.
Art. 2.° A oesjiesa decorrente da

desapropriação será custeada pelos rB-.
cursos constantes da Verba 4, Consignação VI - 14-19, do Anexo 17 do
Orçamento Geral da R-epública, aprovado pela Lei n.c 13, de 2 de Janeiro
de 1947.
,
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra
autorizado a promover a' reférída desapropriação, que terá caráter urgente
para os efeitos do art. 15 do Decretolei n.o 3.365, de 21 de Junho de 1941.
Ar.t. 4,° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as ddsposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de Março 'd:e 1947,
126.° da Independência e 59.° da
Repúblíca,

EURICO

G.

-DUTRA.

Camrobert P. da Costa.
DECRETO N.' 22.763 - DE 17 DE
MARÇO DE 1947
.
Concede indulto a criminosos primários condenados pela Justiça Militer,

O Presidente da República usando
da 'atrãbuiçãc que lhe confere o artigo
87,:2>-p;0':,XIX, da Constituição, consídér1;na9 que, e111 comemoração da data
d'ã,::pi;o.~là.mação da República, foi concedgiQ';,;~ndl1lto a' criminosos primários
OOnd€};llnios, na justiça comum, a pena
nãoisupertor a dois anos, consíderando' .que por. princípio de eqüidade a
graça concedida deve ser estendida aos
erímínóscs, em idêntica situação, con-

EXECUTIVO

denados perante a Justiça, Militar, de,
ereta:
Art. 1.0 E' concedido indulto aos- criminosos primários condenados derínt;
tlvamente pela Justiça Militar a pena
não superior a dois anos de detenção
ou prisão. que, pelos' seus bons antecedentes e procedimento carcerário,
não se considerem perigosos;
Art.. 2.° Igual beneífcíoré concedido
aosvcondenados definitivamente pela
mesma Justiça Militar, até dois anos
de reclusão, se satdsfízerem as condições do artigo 'anterior, e tiverem cum,
prtdo, pelo menos, metade da pena.
Art. 3.° Os Comandantes de Estabelecimentos Militares e, na hipótese
do, art. 48 do Código Penal Militar,
os Conselhos Penitenciários do Dístrí.,
to Federal e dos Estados' tomarão a
íníeíatlva: de indicar ao Auditor competente a relação dos condenados que
preencham as condições estabel-ecidas
nos artigos anteriores.
Rio de Janeiro, em 17 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G., DUTRA

Benedito Costa Neto.
Conrobert P. da Costa.
Sílvio de N aranha.
Armando Trompowsky

DECRETO ~'.' 22.764, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Altera, sem aumento de des'lZesa, as
Tabelas Numéricas, de Bxtiaaiumerário-mensalista do Laboratório da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura e do Departamento A4;.
ministrativo do serviço Público.

O Presidente da República, de acôrdo com o art. 87, item I, da C-onstituição, decreta:
Ai·t. 1.° Pica transrerícac conrorme
relação anexa, da Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público, para a Suplementar do Laboratório da Produção
Mineral do Departamento fcacíonat da
Produçãc Mineral, do Ministério da
Agricultura, uma função de assistente
de administração, referência XXVII.
Art. "::::.0 ltste decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de março de
1947, 126,° da Independência €I 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

MINISTÉRlb DA AGRICULTURA
D.N.P.M. -

LABORATÓRIO DA PRODUÇÃO MINERAL

Tabela Numérica
-

oramósía

-

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

-

Número

Séries funcionais

de

funções

Referência

Tabela

Número
de

Séries funcionais

funções

Referência

Tabela

i
:5

I

Engenheiro

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

5

-----

XXVII

T_N.O.

5

4

-----

I
·..·· ........·....···1

I

Engenheiro

I

XXVII

4

i
~
~

§

Tabela Numérica Suplementar
-I

I

Assistente de Administração
.

-

XXVII

\

~J.'.O.M.

1

Assistente

:1o

I
1

XXVII

-D.A.S.P.

Observa-ção: Esta
função continua
preenchida por Homero Lenz César.

'"
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DECRETO N.' 22.765, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Fôrça e Luz do
Paraná a ccmetruir uma barragem
no rio São João, município de São
José dos Pinhais, Estado do Pa-

raná.
Não foi publicado ainda no Diário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 22.766 - DE 19 DE
MARÇO DE 1047
Declara sem, efeito o Decreto núme1"0 22.092, 'de 1,8 de Novembro de

EXECUTIVO

cípio de Igüape, do Estado de São

Paulo.
Rio de - Janeiro, 19 de Março de'
1947, 126.° da Independência e 59,0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel

de

Curvalnc,

DECRETO N,' 22.768, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decretó n.O 13.374, de 9 de
setembro de 1943.
'

Não foi publicado 'ainda no Diário
Ojicial por falta de pagamento.

1946.
O Presidente

da República, usando

da atribuição que lhe confere o a-rtigo 87, n. o \. I,. da' Ooustltuíção e
nos têrmos do Decreto-lei n.» 1.985,
de 29 de. Janeiro de 1940 (Código de

Minas); e tendo em vista o que cons-

ta. do processo DNPM creta:

7.922-45, de-

Artigo único. Pica declarado sem
efeito a autorização conferida à emprêsa de mineração Sociedade Agua
Mineral Gaúcha Limitada pelo Decreto número vinte dois mil e noventa e dois (22.0'92), de dezoito (18)
de Novembro de mil novecentos e
quarenta e seis (946), para lavrar
água. mineral no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 19 de Março de
1947. 126.° da Independência e -59.°
da República.
.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel

de

Carútúho-

DECRETO N.' 22.767 .; DE 10 DE
MARÇO DE 1947
Revoga o Decreto n» 21.441, de- 1.6
de Julho de 1945.

O Presidente da República, usando
da atríouíçâo que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e
tendo em vista o que consta do processe D. N. P. M. 1".10.7-46, de-

creta:

Artigo ·único .. Fica revogado o De-creto número vl,nte e um mil quatrocentos e quarenta e um (m .441),
de dezesseis (16) de Julho de mil
novecentos e quarenta e seis (1fJ'4:-6) ,
que autorízou o cidadão brasileiro
- Bráulio -Panadés 0.'Andréa a pesquisar ümentta e associados no Muni-

'DECRETO N.' 22.769, DE 19 DE
,
MARÇO DE 1947
Outorga à sociedade Luz e Fôrça de
Mucuri Limitada, com sede na Capital Federal, concessão para o aoroveitamento progressivo de energia
hidTáulica existente no rio Iâucuri,
distrito de Nomuque.. municipio de
Carlos Chagas, Estado de Minas
Gerais.

Não foi publicado ainda no

Diár~o

Oficial por fatta cde pagamersto ,

DECRE1JO N. '22,770 - DE 19 DE
MARÇO Di!!: 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica .OTdinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal do Departamento de
1J.dministração do Ministério da
Açricuiturá,

O Presidente da República, usando
da atriouiçâo que lihe confere o artigo 87, item I, da Constituição, dedecreta:
Art. 1. ° Fica alterada, na forma da
relação .anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárto-mensalista .da Divisão do Pessoal do Departamento de Admlntsta-ação do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de Março de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EuRIpo

G.

DUTRA.

Daniel

de

cosoüno,

MINI6noRIO DA AGRICULTURA
DIVISÃO DO PESSOAL

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO AtUAL

Número

Número

Séries funcionais

de

Tabela

Referência

.funções

I
6
7
7

9

20

-----

7

-----

----1

Referência

Tabela

~

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

T.a.
T.a.
T.a.
T.a.
T.a.

XI

X
IX
VIII
VII

~

.....t:':...
.1
.....................

\

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

8

Itório

7
8
8
10

15

----48

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

XI

X
IX
VIII
VII

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

I

-

VII

I

-

T.a.

2
4

-----

. . . . o."· •••••••••••• _

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

i
~

I

Enfermeiro

VIII
VII

6

Laboratarista
1

II

Auxiliar de Escri-

Auxiliar de Escritório

7

-

Séries funcionais

m

49

-

de

funções

Laboratarista
XI

-

T.a.

-

1
1

----2

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

XI
X

ec

ec
'"
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DECRETO N.' 22.'771, DE 19 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N,' 22.775 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947

Autoriza a Companhia Paulisiade
tâineraçao a lavrar argila-refratária
e -associados no município de IzbeTaba, Estado de Minas Gerais.

Concede à Emprêsa Elétrica Fôrça e
Luz, Santo .Antônio Limitada, autorização para funcionar como emprêSa de energia elétrica.

Não foi publicado ainda no Diário
O jicial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22.772, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Declara sem efeito o- Decretá número
21. 740, de 30 de agôsto de 1946..

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DE6RETO N.' 22.773, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo Júnior a pesquisar
minérios de ferro no município de
CajUT!1, Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22.774 - DE 19
DE MARÇO DE 1947
Declara, sem efeito o Decreto número
21. 525, de 23 de
de 1946

nuno

O Presidente da República, usando
da atríbutçâc que lhe confere 'J artigc 87, n.o 1, da Constituição e
tendo em vista o que requer o Interesadc no DNPM 622-47, decretá:
Artigo único - Fica declarado sem
efeito o Decretá número vinte e um
mil quinhentos e vinte e cinco
(21.525), de vinte e seis (26) de julho de mil novecentos e quarenta e
seis (1946), que .autortzou .0 cidadão
brasileiro Antônio Pacífico Homem Júnior a pesquisar minérios de ferro, de
manganês e associados, em terrenos
do
imóvel denominado Retiro das
Almas, situado no Distrito de São Julião Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gentis.
Rio de Janeiro, 19 de março de
1947,126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Damiet de Carvalho.

Ot Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? L 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 Elétriea Pôr.,
ça e Luz Santo Antônio Límltada, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Fmprêsa
Elétrica Fôrça e Luz Santo Antônio
Limitada, caiu sede na cidade ele Itaí,
Estado de São Paulo, autcnaacâo
para funcionar corno emprêsa de
energia elétrica, de que trata o Decre;
ta-lei n.c 938, de 8 de dezembro de
1938, ficando a mesma obrigada', para
os seus objetivos. a satisfazer integralmente as exigências do código de
Águas (Decreto nP '24,64.03. de 10 de
julho de.. 1934). leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 2.° nete Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 22.776, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Siderúrgica Na-

ctoiuü a pesquisar minérios de ferro,
manoanee, quartzo e associados no
município' de Itabirito, Estado de
Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22.777, DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Pereira Inácio a pesquisar argila refratária no município de 'Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 22.779 - DE 19
DE MARÇO DE 1947

DE MARÇO DE 1947

Altera a Taoela Numérica de
Peeeoel Mensalista do 'Estabeleci'mento, Comercial de Material de
Intendência, do Ministério
da
Guerra.

Cria Tabela Numériea de Pessoal Mensalista do Quartel General
da 5.a Região Militar do MinistéTio da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição decre-

O Presidente' da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I da Constituição decre-

ta:

Art. L? Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica de
Pessola Mensalista do-Estabelecímento Comercial de Material de Intendência - Subdíretorta de, Material de
Intendência, Dirétoria de Intendência do Exército, do Ministério da
Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução
.0.0 disposto neste dec-reto, na importância de Cr$ 311.400,00 (trezentos e
onze mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta das rendas.
próprias do referido Estabelecimento
Comercial, de acôrdo com o art. 1.0
do Decreto-lei n.c 3.490, de 12 de agôsto de 1941.
Art. 3.0~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de março de
1947; 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. ÚUTRA.
Canrobert P. da Costa.

Art. l.0 Fica criada, com uma função de mestre especializado, referênceia XXII, a Tabela Numérica de Pessoal Mensalista' do Quartel General
<la 5.a Região Militar, do Minlstérto
da -Guerra..
Art. 2.° A despesa com a exeoucãc do
disposto neste decreto, na importêncía de Cr$ 25.200,00 (vinte.e cinco
mil e 'duzentos cruzeiros) anuais, correrá à conta das rendas do respectivo
estabelecimerrtc, de acôrdo com o artigo 1.<' do Decreto-lei n.s 3.490, de
12 de agôstc de 1941.
Art. 3.° reste decreto entrará em
'Vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de março üe
1947; 126.° da Independência e- 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

ta:

.

.

MI!\'1ST!lRIO DA GUERRA
DIRETORIA DE INTEND~NCIA DO EXÉRCITO

..'"
~

SUBD1RETOR!A DE lliJ.ATERIAL DE INTENDÊNCIA MATERIAL DE INTENDÊNCIA

ESTABELECI1IrENTO C01VIERCIA!; DE

Tabela Numérica de Pessoal Mensalista
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I
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DECRETO N.' 22.780 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Transfere função de extranumerário_
mensalista no Ministério da Guer-;

Rio de Janeiro, 19 de março de 1947
126.° da Independência e 59. 0 da Re]
pública .

ra.

EURICO G.

o Presidente da República, usan.,
do da artfbuíção que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, de-

DUTRA.

.Canrobert P. da Costa.

creta:
Art. L° Pica transferida, no Ministério da Guerra; da' Tabela Nnmé.,
rica Ordinái'ia.de

Exta'anumerárlo ,

mensalista da Díretcria de Ensino do

Exército para u do Estabelecimento üe
subsistência da

4.~

Região Militú,

uma função de motorista, referên.,
cia X.
Parágrafo único. A função a que

se refere êste artigo continuará exer.,
cida pelo seu atual ocupante, Afonso
José Barbosa.
Art. 2.° gsle decreto vigorá a -par.,
til' de 1 de abril de 1947.

Rio de Janeiro, 19 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.°. da He-

pública.

DECRETO N.o 22.782 - DE 19
DE MARÇO DE 1947
Cria Tabela Numérica Suplementar de
Extramumerário-mensalista no Iâinistério da Guerra e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da vatribulçâo que lhe confere o artlgo 87, item I da Constituição, decrêta:
Art. 1.0, Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da 13. a Crrcunscrlçâo
de Recrutamento, da Diretoria de

Recrutamento,
Guerra.

do

Ministério

da

AI·f. 2.° Fica transferida, da TabeEURICOG.

DUTRA

Caronbert P. da Costa.

la Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalísta da antiga Diretoria do Material Bélico, para' a 'I'abela a que se refere o artigo anterior,

uma função de auxiliar de escritório
referência X.
Parágrafo único. A função a que se

DECHETO N." 22.781 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947

Transfere função da Tabela Suplementar de Bxtramumeràrio-mensclista da. Diretoria de Engenharia
para igual tabela.; do Gabinete do
Ministro) ambas dto Ministério da
Guerra.
.

refere o' artigo

Art. 3.°. ltste decreto vigorará a-

de

partir de 1 de abril
1947.
Rio de Janeiro, em 1Q de Março de
1947, 126. o da Independência e 59. o

da República.

O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere I)
artigo 87, item I. da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Fica transferida, da Ta'bela . Numérica Suplementar de Extranumerárío-mensalísta da Diretoria
de Engenharia para igual tabela do
Gabinetêdo Ministro, do Ministério
da Guerra, uma função de auxiliai' de
escritório, referência X.
Parágrafo único. A função a que

se retere êste artigo continuará preenchida por Yolanda Delayte .

Art. 2. o :Ê:ste decreto vigorará a partir de 1 de abril de 1947.

anterior .continuará
ocupante -

preenchida pelo atual
José Pereira de Melo.

EURICO

G

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.
DECRETO N.' 22.783 ~ DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Altera

a lotaç..ão âo
Ministério da
Educação e Saúde.

O presidente da República, usando da atrrbuícãc que Ihe "confere o
artigo 87, ítem T. da Constituição, de. ereta:

Art. 1. o Fica alterada a lotação numérica do Ministério da Educacão e
Saúde, aprovada pelo Decreto número
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;;13.261, de 31 de abril ele 1945, a !im
de ser Incluído na lotaçâo do Gabíllete do Ministro um carvo isolado de
'~rovimej1to efetivo de - Diretor, do
Quadro Suplementar.
, Art; 2, ° Na lotação nominal do Oabinete do, Ministro fica incluido o nome de Armando Paiva de Lacerda,
Art. 3. o Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1947,
,126. ° da Independência e 59.° da República.
'
EURICO

O.

~

.1l
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~
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~

""
l1.l

o

Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. LO Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Policia Militar do
Distrito Federal do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Art. 2.° Fica transferida, na forma
da relação anexa, da Tabela Numérica
Ordinária para a Tabela Suplementar
de Extranumerário-mensalista da mes.ma Policia Militar, a série funcional
de Médico,
Art. 3,° ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59,° da República.
EURICO

O. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
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DECRETO N. o 22.785 - DE 20 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N.' 22.786, DE 20 DE
MARÇO DE 1947

Altera a lotação numérica do Ministério da Fàzenda.

Autoriza estrangeiro a adquirir fração
de domínio útil de terreno de marinha e de acrescidos de marintui
que menciona, sitsuuio nesta Capital.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
:37, número l. da Constituição, de-

ereta:

Art. 1.0 Fica alterada a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplemen,
tal' do Ministél'io· da Fazenda, para

efeito de ser transferido .para a lotação . suplementar da Alfândega de
Santos, São Paulo, um (1) cargo de
contínuo, -retirado da Delegacia Regíonal do Impôsto de Renda em Vitórta. Espú'ito Santo.

Art. 2.° ttste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'

Rio

de

Janeiro, 20 de março de

1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G. DUTRA

Corrêa e Castro

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22. 787 - DE 20 DE
MARÇO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço
de Estatística Econômica e Finan:
ceirá, do Iâirustéric da Fazenda.

O Presidente da República, usando

da atrâbuiçãc que lhe confere o artigo
87, item I. da Oonstdtulçâo, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa. a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárâo-mensalista do Servíco de Estatística Econmíca e -Pinanceíra, do Ministério da
Fazenda.

Art. 2.° :tl:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.c. da
Repúbltca.
EURICO G.

DUTRA

Corrêa e Castro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SERVIÇO DE E;STATÍSTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA

Tabela Numérica Ordinária
SI~AÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO .ATUAL

I

Número

Séries funcionaía

de

funções

II Refe~ência

Número

Tabela

de

funções

.

I
2
4

10
14
17

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

1
I

. crítório

1

XI
X
IX

1:::::::::::::::::::::::1

VIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária.
Ordinária
Ordinária

VII

2

4
10
14

14

47

44

I Referência

I
Auxiliar de Es-

I

1··················'·..·
.......................1

I
Séries Iuncícnais

I

I

Auxiliar de Eecritorio

I

:::::::::::::::::::::: I
.
I

XI
X
IX
VIII
VII

.

1

-

2

EspeI Operador
cuüizculo
I······.·· .. ·°.0··.·· .... \
.......... , ............

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

Operador

Espe~

aoueaao

ordinária

XXI

-

2

-

1
1

-

2

I

I

4

I

I
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I
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1

I
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DECRETO N,' 22.788 - DE 20 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a firma brasileira "Minera-

ção Geral do Brasil, Ltsia;" a comprar pedras preciosas.

EXECUTIVO

do apurada em regular tomada de
contas, ser .levada à sua conta de Capital.
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
. República.
EURICO G.' DUTRA.

Não foi publicado ainda no Diário

Oficial por Jabta de pagamento.

DECRETO N,' 22.789 - DE 20 DE
MARÇO DE 1947
Suprime corao extinto.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 1.°, alínea
rz, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de
abril de 1941, dcfêreta:
Art. 1.° Fica suprlmldo 1 cargo de
Ajudante de Tesoureiro (Alfândega de
Corumbá) Padrão 7 do Quadro Su-

o

plementar do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da transferência de
José Goluche Azeneu, devendo a dotacão 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 20 de março de 1947.
126.° da Independência e 59.° da
Repúblíea ,
EURICO

G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.791 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para construção de trecho da Rotiouia Central
do Piauí.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, de~
ereta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na. importância
de seis milhões, quatrocentos e oito
mil cruzeiros rors 6.,408.000,00), sendo três milhões, quatrocentos e sessen,
ta e sete mil cruzeiros (Cr$ 3.467.000,00)
correspondentes a despesas de pessoal
e dois. milhões, novecentos ecquaren-,
ta e um mil cruzeiros (Cr$ 2.941.000,00)
a despesas de material, -os quais com
êste baixam, devidamente' rubricados
para a construção de 63,.200 lrm, 'd~
trccro Campos Sales-Picos da Rodovia
Central do Piauí, em prosseguimento
aos primeiros 60 km. do mesmo trecho,
cujos projeto e. orçamento foram aprovados pelo Decreto n.c 17.641, de 22
de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Indéúendêncía e 59.° da
República,
EURICO G. DUTRA.

DECRETO N.' 22.790 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a emprêsa Manaus Harbour
Limited a adquirir material necessário aos serviços de melhoramentos do pôrto de Manaus.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituíçâo, decreta:
Artigo único. Fica a emprêsa Manaus Harbour Límíted, conceesíonária dos serviços de melhoramentos do
pôrto de Manaus, autorizada a adqul-.
rir, pela importância de quatrocentos
mí'l cruzeiros (Cr$ 400.000,00), oito alvarengas de ferro, sendo quatro com
tôldo de ferro e quatro abertas, necessárias àqueles serviços, devendo a respectiva despesa, até o limite Indica-

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.792 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Declara de - utilidade pública, para
desaproprüição
pela
CompanhJia
Paulista de Bstrtuias de Ferro,
a
faixa de. terra necessária (UJ novo
traçado de bitola larga entre Pederneiras e Bauru.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, número I, da Constituição e de
acôrdo com o disposto nos artigos 3.°
e 5.°, alíneas h e i, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Artigo único, Fica declarado de utdlidada pública,' para- desapropriação
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pela Companhia Paulista de Estradas
de p'erro, uma faixa de terra necessária ao novo traçado de bitola larga
entre Pederneiras e Bauru, de propriedade do Sr. Angelo Elias Razuk,
situada no Distrito- de Paz, Município
e Comarca de Pederneiras, entre as
estacas 30+5,"iO m e 34+16,90 m, com
a área de 4.307 m2, conforme está f L
gura.do em verde na planta que .com
êste baixa, devidamente rubricada.
Rio de Janeiro, 21 ,de .março de
1947, 126.° da Independência, e 59.° da
RepÚblica.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.
~ DE 21 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N.o 22.7'93
,

Aprova novo projeto e orçamento
para construção de pontilhão na
linha de Angra dos Reis a Goiaauiira,
da. Rêde Mineira de Viação.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o' orçamento na ímportância de cinqüenta e três mil trezentos
e vinte e quatro cruzeiros e cinqüenta
centavos (Cr$ 53.324,50), os quais
com êste baixam, devidamente rubrícados, para a construção de um pontilhão de 4 m de vão, com' vigas de
concreto armado, no km 867,798 da
linha de Angra dos Reis a Goíandira,
da Rêde Mineira de Viação, em suestituíçãó aos que foram aprovados pelo
Decreto n,» 7.731, de 26 de agôsto de
1941, devendo a respectiva despesa,
até o limite indicado, apurada em regular tomada de contas, ser levada à
conta do "Fundo de 'Melhoramentos"
daquela Rêde ,
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

Dp-TRA.

Clovis Pestana.

DEORETO N.' 22.794 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para
construção de' atêrro - barragem na
ligação Contendas-Brumado-Monte
Azul, na Viação -Férrea Federal ueete Brasileiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo

31(;

EXECUTIVO

87, número I, da Constituição,

de,

ereta:
Artigo único. Ficam aprovados oprojeto e. o orçamento na importânciade quatro milhões, trezentos e'
vinte e cinco mil cruzeiros (Cr$ ....
4.325.000,00)-, os quais com êste 'bai~
xam, devidamente rubricados, para a
conetrução do etêrro _barragem Comocochico, no RiQ Palmeiras, no quilmetco 9~ "da ligação Contenôas-Brumedo-Monte Azul, da Viação Pérrea
Federal Leste Brasileiro.'
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126:° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA
Clóvis Pestana

DECRETO N.o 22. 795 .~ DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para
a construção de um trecho de vinte'
quilômetros da Rodovia Teresina :

Picos.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o artigo
87, númer-o I, da Constituição. deereta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil cruzeiros (01'$ ..•.•• 2.877.000,00), sendo um milhão seté.;
centos e· neve mil cruzeiros (Cr$ ....
1.709.000,00) correspondentes a despesas de pessoal 0 um milhão, cento
e sessenta e oito mil cruzeiros (Cr$
1.168.000,00) a despesas de 'material,
os quais com êste baixam, devidamente rubricados. para a, construção
de 20km da Rodovia Teresina - Picos,
trecho Natal ~ Berlengas, entre as es,
tacas 5.000 e 6.000, posterior ao de
21,24 km., cujo projeto e orçamento
foram aprovados pelo Decreto núme,
!o 21. 308. de 17 de junho de 1946.
Rio. de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
BURrCO

G.

DUTRA

Clóvis pestana
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DECRETO N.' 22.796 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Suprime cargo extinto
O· presídentevda República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo

87, item l, da Constituição, e nos têrmos do ereíso 1.0 , alínea n, do De-

creto n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um(l)
cargo da classe E da carreira de

Dactilógrafo do Quadro I - Parte
Suplementar - .do Ministério da Via-

ção e Obras Públicas, vago em virtude da transrerêncía de José Melo da
Silva, devendo a dotação correspondente ser 'levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.

A1't. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da

República.
EURICO

G.

DUTRA

Clóvis Pestana

EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.798 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Aprova novo orçamento e projeto mo_
diiicaâo para construção de canais
distribuidores, complemento da rêde
de irrigação do açude público "Santo
Antônio de Russas".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição.
decreta:
Artágo umco. Fica aprovado o orçamento na importância de cento e
noventa e sete mil cruzeiros (Cr$
197,000,00), em substituição ao aprovado pelo Decreto n.v 20.300, de 2 de
janeiro de 1946, bem como o respectivo projeto modificado, conforme de-o
senhas constantes do mesmo, documentos que com este baixam, devidamente rubricados, para a construção
de canais distribuidores do canal principal e do ramal· do Potrinho, complemento da rêde de irrigação do
açude público "Santo Antônio de Russas", no município de São Bernardo
de Russas, no Estado do Ceará,
Rio de Janeiro, 21 de março de

1947, 126.° da Independência e 59.0 da

República.
DECRETO N.' 22.797 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Aprova projeto para a .construção do
.cais de sameamentc de' Pôrtc Alegre e orçamento relativo a parte da
construção.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo urnco. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportân.oia de cinqüenta e um' milhões, cento
e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centavos reis 51.172.266,80), os quais
com êste baixam, devidamente .rubricados, relativos, o primeiro,' à construção do cais de saneamento de
Pôrto Alegre e, o segundo, à construção de 2.600 metros do referido
caís . e estaqueamento dos 900 metros
restantes.
Rio de Janeiro, 21· de março de
1947, 126.° da Independência e .59.° da
República.
O

EURICO G.· DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.799 ,-- DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Suprtme cargo extinto

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item, 1, da Constituição, e
nos têrmos do artigo L° alínea n, do
Decreto-lei n.« 3.195, de 14 de aorfl de
1941, decreta:
Arü. 1.0 ~ica suprimido um (1)
cargo de Ajudante de Tesoureiro (São
Paulo), padrão H - do Quadro UI.
Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da aposentadoria de João Cursino, devendo a dotação correspon..
dente atender ao provimento. de care
gos vagos criados pelo Decreto-lei
n.o 9.616, de 21 de agõsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.

EURICO G. DUTRA.

EURICO G·

Clovis Pestana.

Clovis Pestana.

DU'l:RA.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.' 22.800 - DE 21 DE
MARÇO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista de repartições do Ministério da Aeronáutica.
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Art. 2.° Fica transferida, no mesmo
Ministério, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista,
do 1.0 Grupo de Regiões Militares,
para a Tabela a que se refere o artigo anterior, uma função de motorista, referência X.
Parágrafo único. A tunçâó a que se
refere o artigo anterior continuará
exercida pelo seu atual ocupante.
Art. 3.° Fica suprimida a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerárto-mensahsta do 1.0 Grupo de Regiões
Militares, do mesmo Ministério.
Art. 4.° lJ::ste Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação.
Rio de Janeiro, em 24 de março
de 1947, 126.° da Independência e 59."
da República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1°. Ficam transferidas, da Ta-'
bela Numérica Ordinária de Extranumerárto-mensaltsta do Departamento de Assistência ao Pessoal da Aeronáutica, para a da Diretoria de Saúde da Aeronáutica, duas funções de
artífice, sendo uma referência VII e
outra referência VIII, e uma de auxiliar de escritório, referência VIII.
EURICO G. DUTRA
§ 1.0 As funções transferidas conCanrobert P. da Costa.
tinuarão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes.
Art. 2.° Fica suprimida a Tabela
Numérica Ordinária de ExtranumeDECRETO N.' 22.802 - DE 24 DE
rárío-mensalísta do extinto DepartaMARÇO DE 1947
mento de Assistência ao Pessoal, do
Dá nova' denominação e sede às UniMinistério da Aeronáutica.
dades Aéreas
Art. 3.° A despesa com as funções
de que trata o artigo L° dêste decreO Presidente da República, usando'
to, na importância de Cr$ 39.000,00 da atribuição que lhe confere o arti(trinta e nove mil cruzeiros) anuais,
go 87, item I, da Constituição, e de
continuará a correr à conta da Verba
acôrdo com o que estabelece o Decre1 - Pessoal, Consignação II - ' Pesto-lei n.,o 9.889, de 16 de setembro de
soal Exrtanumerárto, Subconsígnaçâo ·1946,
decreta;
05 - Mensalistas, Anexo 13 - MinisATt. 1.0 Ficam extintas as seguintério da Aeronáutica' - do Orçamento
Geral da República para 1947.
tes Unidades Aéreas: .1.°, 2.0, 3.0, 4.°.
Art. 4.° nste decreto vigorará a
5.°, 6.° e 7.° Regimento de Aviação;
partir de 1 de abril de 1947.
1.0 e 2.0 Grupos de Patrulha; 1.0, 2.°,
e 4.° Grupos de Caça; 1.0 e 2.°
Rio de Janeiro, 21 de março de 1947, 3.°
126.u da Independência e 59.° da Re -«, Grupos de Bombardeio Leve; 1.0, 2.°,
3.°, 4.°, 5.° e 6.° Grupos de Borbardedo
pública.
Médio; 1.0 Grupo de Bombardeio PiEURIco G
DUTRA.
cado.
Armando Trompowsky.
Art. 2.° As Urudades Aéreas extintas são substituídas pelas seguintes
unidades com sede nos locais abaixo
DECRETO N.' 22.801 - DE 24 DE
mencionados :
MARÇO DE 1947
Manaus - 1.0 Grupo de Aviação.
Dispõe côcre Tabelas Numéricas OrBelém _ 2.° Grupo de Aviação.
dinárias de Extranumerário-mensaaêo Luis - 3.° Grupo de Aviação.
lista de repartições do Ministério da
Fortaleza - 4.° Grupo de Aviação.
Guerra e dá outras providências.
Natal - 5.° Grupo de Aviação.
Recife - 6.° Grupo de Avtàção.
O Presidente da República usando
Salvador - 7.° Grupo de Aviação.
da atribuição que lhe confere o arRio de Janeiro
8.° Grupo de
tigo 87, item. I, da Constituição deAviação.
ereta:
9.° Grupo de
RIo de Janeiro
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numé.,
Aviação.
rica Ordinária de Extranumeráriomensalista do - Quartel General da
São Paulo - 10.° Grupo de 'Aviação.
~na Militar do Sul, do Ministério da
Santos - 11.° Grupo de Aviação.
Guerra.
Curitiba - 12.° Grupo de Aviação.
Coteção das Leis -
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13.0 Grupo de Avía-

Pôrto Alegre _ 14.0 Grupo de Avíação.

Campo Grande
15.0 Grupo de
Aviação.
Belo Horizonte
16,0 Grupo de
Aviação.
ATt. 3.0 Fica o Ministro da Aeeo-

náutica autorizado a organizar e dar
efetivos às unidades mencionadas no
artigo anterior, de acôrdo com as disponibilidades em pessoal e material.
Art. 4.° A classificaçâo do pessoal
nas novas unidades far-sa-á em oonformidade com a legislação vigente.
Art. 5.° âste decreto entra em vigOT na data "de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de, março de
1947, 126.0 da, Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA

Armando Trompowsky

DECRETO N. o 22. 803 ~ DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Transfere junções em Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista de repartições do
Ministêrio da Guerra.
O Presidente da .Repúblíca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo' 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam / transferidas, das
'I'aoelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalísta da Guarnição Míutar de Fernando de Noronha
Quartel C'eneral _da 7. a Região
Militar, e do Estabelecimento de Material de Intendência de São Paulo,
da Subdiretoria de Material de Intendência - Diretoria da Intendêneia do Exército, para iguais Tabelas
do Campo -de Instrução de Gericinó
- Diretoria de Ensino 'do Exército,
e do Estebelecímento de Material de
Intendência de Recife. Subdíretorta
de matertal de Intendência - Diretoria de Intendência 'do Exército, respectivamente, uma função de Condutor 'de Campo, referência XVIII, e
uma função de artífice, referência IX.
Parágraío único. As funções a que
se refere o artigo anterior continuarão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes, de acôrdo com a relação
nominal anexa.

EXECUTIVO

Art. 2. o nste Decreto vigorará a
partir de 1 de abril de 1947.
Rio de Janeiro, 24 de Março de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert P.

da

Costa.

DECRETO N.' 22.804 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Dispõe sóbre _Tabelas Numéricas Suplementares
de Extranumerário _
mensalista de repartições do Minis. tério da Guerra e dá outras provi_
dênciaJ.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituíçâo. decreta:
Art. 1.0 F1cam criadas a-s Tabelas
Numéricas Suplementares de Extranumerár.ü.mensalísta ca Subdiretorta
•de Transportes e da Subdiretoria de
Material de Intendência ---'----- Diretoria
de Intendência. do Ministério da
Guerra.
Art. 2.° Ficam transferidas, da
Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Extinta
Escola de Intendência do Exército Dlretorta do Ensino. para ada Subdiretoria de Transportes, uma função
de escriturário. referência XV, e. para
a Subdíretorla de Material de Intendência. três funções de auxiliar de escritório, sendo uma referência X, uma
referência IX e uma referência VIII.
Parágrafo único. As funções a que
se refere êste artigo contmuarão
exercidas pelos seus atuais ocupanLes, cujos nomes constam. da relação
anexa.
.
Art. 3.0 Fica suprimida a Tabela
Numérica Suplementar de Iâxtranur..
merário-mensalísta da Esçola de
tendência d-o Exército, da Diretoria
de Ensino do Exército.
Art. 4.0 l1:s,te Decreto vigorará a
partir de 1 ôe abril de 1947.
Rio de Janeiro. em 24 de março de
1947. 126.0 da Inepenência e 59.0 da

In..

Repúblíca..

EURIC.O G. DUTRA

Canrobert P. da Costa

ATOS

DO
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DECRETO N.' 22.805 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Transfere funções em Tabelas Nuanéricas Ordinárias de Bxtramumeràricmensalista de repartições do Minis~
tério da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, deereta.:
Art. 1.0 Ficam transeferidas, da
Tabela Numérica Ordinária' de Extranumerário-mensalista da Secretaria
Geral para igual Tabela do Gabinete
do MInistro, duas funções de motorista, referência X.
parágrafo único. As funções a que
se refere o artigo anterior continua"rão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes Ciro Monte e José Geraldo
dos Reis.
Art. 2.° üste decreto vigorará a
parti! de 1 de abril de 1947.
Rio de Janeiro, 24 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.
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veira; 12 cargos excedentes da classe'
H, vagos em virtude do falecimento
de Mário do Carmo de Negreiros Saíâo
Lobato; da promoção de Alfredo Costa
de Oliveira, Aníbal Maia, Carmen
da Veiga Euler, Dllce . Monteiro de
Castro, Edmundo Fernandes Levi, Ge~
raldo da Costa Grilo, Maria Oacílda
Oerqueira do Amaral, Mário Teixeira
de Barros e Valdomiro da Costa Nunes; e da transferência de Arlindo Ferreira e Gláucía Norma Penalber de
Lemos, todos da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da conta corrente dos mesmos Quadro
em contrário.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
e Ministério.
Rio de Janeiro, 24 de março de
19'47, 126.°. da Independência e 59;6
da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan de Figueiredo.

DECRETO N.' 22.808 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947

«

DECRETO N.' 22.306 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Concede à Sociedade Anônima "Det:
Norske Luftfarselskap S. A.", au~
torização para· funcionar na República.

Não foi publi-cado ainda no Duirío
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.o 22.807 - DE 24 DE
MARÇO DE 19~7
Extingue cargos esceâentee
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n,c' 3.185, de 14 de abril de 1941, de ..
ereta:
Art. 1.0 Ficam extintos 7 cargos
excedentes da classe L, vagos em virtude da aposentadoria de Celso Estêves; do falecimento de Otávio de Ornelas Drumond Milanez e Vitor de
Magalhães Bastos; e da promoção de
Abraão Antônio Rodrigues, Cícero
Monteiro da Silva, Clóvis da Costa
Rodrigues e Sílvio Pacheco de Olí-

Concede
s, A. Suplard Line cer«zü) , ltic, autorização para funcionar na República.

Não foi ptsblicado ainda no Disirio
Oficial por falta de pagamento .
DECRETO N.O 22.809 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Concede à sociedade "Medeiros & Cia
Luia,' autorização para funoionar
como emprêsa de navegação -sie cabotagem, de ac6rdo com o que orescreve o Decreto-lei n,o 2.784, de 20
de novembro de 1940.

Não foi publicado aínda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 22.810 - DE 25 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o funcionamento de cursos
da Faculdade de Filosofia' do Pará

O Presidente da
da atribuição que
tigo 87, item I, da
têrmos do artigo

República, usando
lhe confere o arConstituição, e nos
-23 do Decreto-lei

824

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

n.c 421, de ~l de maio de 1938, de-

DECRETO N." 22.815 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Artigo único. E' concedida autorização para funcionamento dos curiCS de filosofia, matemática, geografia e história, ciências sociais, letras
clássicas pedagogia__ e didática, da Fa<mIdade' de Filosofia do Pará, mantida peló Govêrno do Estado do Pará,
com sede em Belém, no Estado do
Pará.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1947,

Renova o Decreto 'n.o 15.933, de 28 de
junho de 1944.

ereta:

Q

126.
da Independência- e 59.
República.
Q

da

EURICO G. DUTRA.

Não foi publicado ainda t1JO Diário
Oficial por falta de pagamento,
DECRETO N.O 22.816 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto
outubro de 1944.

n,o 16.7-68,

de 6 de

Clemente Mariani.

Não fol publicado ainda 00 Diário
Oficial por falta de .pagamento.

DECRETO N.' 22.81l. - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Concede reconhecimento -ao _curso ginasial do Ginásio Imaculado coração de Maria, ao Distrito Federal.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de -pagamento.
DECRETO N." 22.812 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Dom- Bosco, de
Resende.

DECRETO N.o 22.817 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n.O 13.654, de 22 de
outubro de 1943.

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

DECRETO N." ~22.818 - DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto
janeiro. de 1944.

n,o 14.459,

~28

DE

de 19 de

Não foi publicado ainda no Díório
Oficial por falta de pagamento.

Não foi ptsblícado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 22.813 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Sagrado Coração
de Jesus, de Attenas,

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

DECRE"TO N.o 22.819 - DE 28 DE
MARÇO DE. 1947
Renova o Decreto n.O 16.496, de 30 de
açóeto de ~947.

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

DECRETO NP 22.814 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Concede reconhecimento ao Conservatório Paulista de Canto orteõnico,
anexo ao Instiuto Musical de São
Paulo.

Reijica o art. 1.0 do Decreto número
20.70-3, de. 8 de março de 1946.

Não foi publicado ainda t1JO Diário
Oficial por falta.' de pagamento.

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

DECRETO N." 22.820 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.' 22.821 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947 •
Retifica o art. 1.° do Decreto nÚmero
16.411, de 23 de ouôeto de 1944.
'Não rot publíca.do ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N,o 22.825 - DE 26 DE
MARÇO DE 1947
Autorlza a Cia .Paulista de Mineração
a lavrar argila refratária no muni~
cipio de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.

Não foi publicado ainda 00 Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 22.822 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Altera Tabelas Numéricas Ordinárias
de Bxtramuaneroric-menssüísta de' repartições do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transferida, da Tabela
. Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal
do Departamento de Administração
para igual Tabela da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal,
tõdas do Ministério da Agricultura,
uma função de auxiliar de escritório,
referência IX.
Art. 2.° A função a que se refere
êste decreto continuará preenchida
pelo seu atual ocupante, Oonsuelo cá~
bral Pereira.
Art. 3.° aste decreto vigorará a partir de 1.0 de março de 1947.
Rio de Janeiro, em 28 de março de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Cârvalho.

DECRETO N.' .22.823 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Aprova o Decreto-lei do Espírito Santo n.O 16.454; de 31 de janeiro de
1947.

DECRETO N.' 22.326 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a sccscrtcue Distomüa Industrial Limitada a pesquisar diatomita
no município de Maceió, Estado de
lagoas.

Não foi püclícado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 22.827 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza afirma vetoso, Filho & Cia.
Ltda. a pesquisar areia, argila e tU7'ta mo municipio de São Paulo, Es..
tcdo de São Paulo.
Não foi publicado, ainda no Diário
Oficial por falta -de pagamento,

DECRETO N.' 22.828 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Cia, Paulista de Minera..
ção a lavrar argila refratária no mu-.
-nicípio de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.

Não foi publicado ainda no DiMio
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N.' 22.824 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N.' 22.829 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Autoriza a Emprésa de Caulim Ltda.
a lavrar dolomita, feldspato e aesociados no município de Cantagalo,
Estado do Rio de Janeiro.

Autoriza a Companhia Prada de Eletricidade a elevar a crista da lJar ..
raçem. existente no rio Pitangui, no·
lugar denominado Sumidouro, entre
os municípios de Ponta Grossa e
Castro, no Estado do Paraná.

Não foi publícado ainda no Diário
Oficial. por falta de pagamento.

Oficial por falta de

Não foi publicado aínda no Diário
pa.gam~nto.
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DECRETO N.' 22.830 DE 28 DE
MARÇO DE i947

DECRETO N.' 22.835, DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Concede à Minas de Serrinha Limitada
autorização para funcionar como
emprêsa ae mineração.

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Francisco Gomes a lavrar baritina e
associados no município de Cerro
Azul, Estado do Paraná.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.o 22.831, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Emprêsa de Eletricidade de
João Ribeiro a construir uma linha
de transmissão entre as localidades
de João Ribeiro e de São Braz do
Suassui, no Estado de Minas Gereis.

Não foi publicado ainda no Diário
OfiCial por falta de pagamento.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por fal-ta de pagamento.

DECRETO N.' 22.836, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Orlando
Adão Carneiro a pesquisar calcário
e associados no municipio de Passcs..
'Estado de Minas Gerais.

DECRETO N.' 22.832, DE 28 DE
MARÇO DE 1947

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

Outorga à Rio Negro Industrial Limitada concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira do' Ismério, no Rio Negro, Terceiro Distrito do Município de Can. taaoio, Estado do Rio de Janeiro.

DECRETO N.' 22.837, DE 2B DE
MARÇO DE 1947 .

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 28.833, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Outorga a Antônio Mourão Guimarães, ou à emprêsa que organizar,
concessão para O aproveitamento
progressivo de energia hidráulica das
cachoeiras Corrícui e Franga, ao distrito da sede do municipio de. Rio
das Cosias, e da cachoeira Brumado, no distrito da sede do municipio
de Livramento do Brumado, situadas
no rio Brumado, Estado da Bahia.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22.834, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Outorga à Rio Negro Industrial Limitada concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira Lenqruber, no Rio Macuco,
situada no município de Cordeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento,

A uicriza o cidadão brasileiro José de
Melo Pádua a pesquisar calcário e
associados no município de Passos,
Estado de Min~s Gerais.

Não íot publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 22.838 DE 28 DE
MARÇO DE i947
Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Lioieiro a lavrar ia.zida de caulim eassociados no município de Santo
André. Estado de São Paulo.

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

DECRETO N.O 22.839, DE 28 DE
MARÇO DE 1947'
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Carlos Aranha a pesquisar areia
quartzosa no município de São lricente, Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falrta de pagamento .
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'DECRETO N.' 22.840, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza. o cidadão brasileiro Mateus
Rezende de Mendonça a pesquisar
ouro, manganês, cass"iterita e associados no município de Prados, Estado de Minas Gerais.
.

Não foi publicado- ainda no Diário
Oficial por tajta de pagamento.
DECRETO N:' 28.841, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão .brasileiro Inácio
Pereira de Sousa a pesquisar dia-momtee e associados no município de
Morada, Estado de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário
Gticuü por falta de pagamento .
DECRETO N.' 22.842, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a firma S. Barreto & Filhos
a pesquisar amianto e associados no
município de Traipu, Estado de
Alagoas.

Não foi publicado- ainda no Diá1'io
Oficial por fal·ta de pagamento.

DECRETO N.' 22.843, DE 28 DI;
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
Paes de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 22,845, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Messias
Rodrigues de Sousa a pesquisar calcário e associados no município de
Arcos, no Estado de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda n-o Diá1'io
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 22.846, DE 23 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro M aura
Paes de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.
Não foi publicado ainda' no Diário
Oficial por fa}ta derpagamento .

DECRETON.' 22.847, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Aventino
Leão a pesquisar dia,mantes, ouro e
associados no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta doe pagamento.
DECRETO N." 22.848, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão "brasileiro José Romualdo da Fonseca a pesquisar
quartzo no municipio de Diamaniína, Estado de Minas Gerais,

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

DEORETO N.' 22.849, DE 31 DE
MARÇO DE 1947

DECRETO N.' 22.844, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
.Paes de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.

Autoriza a emqsrêsc de mineração Sociedade Agua Mineral Gaucha Limitada a. pesquisar água minerol: no
municipio de pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

Não foi publicado ainda 'no Diário
Oficial por falt.a; de pagamento.

Não foi publicado ainda no Didrio
.Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 22.850 - DE 31 DE
MARÇO DE 1947
Aprova nOvaS especificações e tabelas
para a classificação e fiscalização da
exportação do fruto de oiticica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v, I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o art. 6.° do
Decreto-lei n.e 334 de 15 de Março
de 1938, e o art. 94 do Regulamento
aprovado pelo Decreto

li.O

5.739, de 29

de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas novas es~
pecíficaçôes e tabela para a classíficação e fiscalização da exportação do
fruto de oríácica..

Art. 2.° nste Decreto entrará

em

vigor 180 dias depois da data de sua
publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
Novas especificações e tabela pcura
a classificação e fiscalização da
exportação de Fruto de Oiticica,
baixadas com- o Decreto n. o 22.850,
de 31 de março de 1947, em virtude de disposições do Decreto-lei
n.o 334, de 15 de março de 1938.
e do Regulamento Qprovado pelo
Decreto n.o 5.739, de 29 de maio
de 1940.
I O fruto de oítícíoa (Licômía
rígida, BENTIr.) será classificado se-

gundo a aparência, o estado de maturidade, de conservação e de sanidade, a .quantidade de impurezas e
def-eitos.
II - Para a execução do dísoosto
no item I, ficam estabelecidos cinco
tipos, assim díscrímínados:
Tipo 1 - ou primeira - constatuído de frutas de bôa aparência
em bom estado de maturidade, de
conservação e sanidade, sêcos. isto é,
com teor de unidade que não excede
os limites normais e contendo, no
máximo, 1 % de Impurezas e 2 %
de imaturos ou danificadas
Tipo 2 - ou segunda - constítufdo de frutos de bôa aparência
sêccs, isto é, com teor de utnídade
que não exceda os limites normais,
em bem estado de maturidade, de
conservação e de sanidade e con-

EXECUTIVO

tendo, no máximo, 2 % de lmpure..
zas e 4 % de imaturos ou canífícados.
Tipo 3 - ou terceira ~ constituído doe frutos de bõa aparência,
em bom estado de conservação, de
sanidad-e -e de maturidade. sêecs,
isto é, com teor de umidade que não
exceda os -Iímites normais e contendo,
no máximo, 3 % de impurezas e
8 % de imaturos ou danificados,
Tipo 4 - ou quarta
constítuído de frutos de bom aspecto, -em
bôas condições de maturidade, de
conservaçâc e de sanidade, com teor
de umidade que não exceda os limites normais.e contendo. 110 máximo,
4 % de impurezas e ~O % de unaturos ou danificados.
Tipo 5
ou quinta
constítuido de frutos satisfazendo quanto
ao aspecto, teor de umidade condições de maturidade, de conservação
e de sanidade as mesmas exigências
.estabelecidas em relação ao tipo 4
e contendo, no máximo 5 % de impurezas e 30 % de imaturos ou damrícados ,
III - Todo lote de frutos de oitícíca que não se enquadrar nos
tipos descritos será classífioad-i sob a
denominação de "abaixo oadrão":
]V - Para melhor veriricaçâo dos
limites de tolerância estaueleeldos
para os tipos respectivos. oonsíderarn-se:
a)
impurezas, tôda matéria estranha e detritos, provenientes da
colheita ou do produto;
b) frutos imaturos; aqueles colhidos antes da maturaçã-o e, bem aS
sim, os de sementes sem o necessário
desenvclvímento:
c) frutos danificados, os que tenham sido prejudicados por agentes mecânicos, físicos e biológicos.
V - Serão usados no acondicionamento e transporte de frutos de c'itícíca sacos resistentes e apropriados
ou. ainda, embalagem de outra natureza, _desde que ofereçam prctecãc
eficaz e facilidade para as marcaM

çÕ€"S,
VI -

Os depósitos ou armazéns
de frutos de orticica devem ter espaço suficiente, cobertura apropriada
e satisfazer os pre-ceitos de higtene
e as exigências de iluminação, ventilação, EtC.
VII
As despesas relativas à
classificação e à fiscalização da exportação de frutos de oiticica e,
bem assim, aquelas previstas no re-
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gulamento aprova-do pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de 1940,
para trabalhos realizados a requerimenta ou por solicitação da parte 'ou
partes interessadas, serão cobradas
de acôrdo com a seguinte tabela:
CT$

A) Classificação (art. 80),

inclusive emissão de certificado, 'por quilo .....-,
B) Reclassífícaçâo (artigo
39), inclusive emissão de
certificado, por quilo .. ,
C) Arbitragem (parágrafo
único) do art. 84), por
quilo . .
.
D) Inspeções para os fins
indicados nas alíneas c e
d do art. 79, por quilo .
E) Análise de amostras em
laboratório . .
.
F) Taxa de fiscalização da
exportação (art. 5.° do
Decreto-lei il.o334, doe 15
de Março de 1938. e artigos 81 e 82 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.e 5.739, de 29
de maio de 1940), inclusive emissão de certificado, por quilo .

0,004
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desapropriou terrenos e respectivas'
benfeitorias em São Pedro d' Aldeia"
Estado do Rio de Janeiro, destinados
à construção de aeroporto local.
Art. 2.° O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianeíro, em 31 de março de
1947,126. ° da Independência e 59. o
da República.
EURICO G. DUTRA.

Armando

Trompowsk:Y._

0,003
0,Ol

0,001

DECRETO N,' 22,852, DE 31 DE
MARÇO DE 1947
Aprova as Tabelas Numéricas de Pessoal Mensalista da Superintendênciet.
das Empl'êsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e dá outras providências.

100,00

Não foi .publícado ainda no Diário
Oficial.

DECRETO N.o 22,853 -

0,002

VIU O c-ertificado de classificação de frutos de oitíctca, respeitadas as disposições do artigo
38 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.v 5.739, de 29 de maio de
1940, será válido pelo prazo de 120
dias, contado da' data doe sua ermasão.
IX - Os casos omissos serão resclvídos pelo Ministro da Agricultura,
depois de ouvid-o o Bervtço de Economia Rural.
DECRETO N,' 22,851 - DE 31
DE MARÇO DE 1947
Torna sem efeito o Decreto número
18.803, de 2 de i'unho de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo n. ° 87, número I, da Constituição
Federal, e tendo em vista as razões
apresentadas. pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Aeronáutica, decreta,
Al't. l. 0. Fica sem efeito o Decreto
n. c 18.803, de 2 de junho de 1945, que

DE 31
DE MARÇO DE 1947
Extingue vaga de despachante Aduaneiro iuauo à Alfândega do Rio de
Janeiro.
O Presidente da República, usando-

da atribuição que lhe contere o arbigo 87, item I, da Constituição Federal..
e nos têrmos de art. 56 do Decretolei n. o 4.014, de '13 de janeiro de 1942,
decreta:
Art. 1. 0. Fica. extinta a vaga de
Despachante Aduaneiro junto à AIfândega do Rio Janeiro, decorrente do.
falecimento de Honórío dos Santos
Nogueira Belém.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março de1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Corrêa

e Castro.

DECRETO N.' 22.854 DE 31 DE
MARÇO DE i947
Autoriza " cidadã norte-americana".
Alice Summer Penha a comprar pedras preciosas.

Não foi publicado ainda no Díórío.
Ojicial por falta de pagamento .
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DEGRETO N.' 22.855, DE 1 DE
ABRIL DE 1947

Deíeçc

atribuições à Diretoria de
Obras e fortificações do Exército
para incumbir-se de construções de
estradas de rodagem, na forma do
art. 45 do Decreto-lei n,o 8.463, de
27 de dezembro de 194'5.

Não foi publicado ainda no Diário

-Oticíui,

DECRETO N.o 22.856, DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Adota modelos especiais de fichas para
registro _e escrituração das fianças
em apólices de SegUTO de fidelidade
funcional, e dá outras providências.

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

DEGRETO N.' 22.857, DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Dispõe sôbre relação de descontos ete-

tuados em vencimento, salário ou
remuneração.

Não roi publicado ainda no DiáriQ
Oficial.
DEGRETO N.' 22.858, DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Exclui do regime de fiscalização
firma que menciona.
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cional de Seguros Privados e CapitarL
zação, uma função de Servente. refe.,
renda VI, uma de Auxiliar de E:,crltó_
rio, referência VIII e uma di': .('~uXmat
de Escritório, referência X, :Jcupadas
por Lino Antônio de Melo, Maria de
Lourdes Maia .Salgado e
Anselmo
Francisco mói, respectivamente:
II - Do Departamento Nacional do
Trabalho para a -Delegacia Regional
do Trabalho em Santa Oatarma. mna
função de Auxiliar, referência
XI,
ocupada por João Prancísco Mon.,
teiro;
III - Do Departamento Nacional
do Trabalho para o Serviço de Comu,
meações uma função de Auxuíar de
Escritório; referência X, ocupada por
Wilson dos Santos.
Art. 2.0 A~ funções u'ansferidas, a
que se refere o artigo anterior. ccn.,
tànuam providas pelos atuais octzpan.,
tes, os quais, para todos os efettes, são
considerados transferidos.
Art. 3,° :f':ste Decreto entrar-i em
vigor na data da- sua publicação, re.,
vogadas as disposições em ccntrár!o.
Rio de .Iàneh-o, 2 de Abril de 1947,
126.° da Independência e ~v.o da Re.,
pública,
EURIc'O G. DUTP.A,

lVIorvan Figueiredo.

DECRETO N.? 22:860 a

Não foi publicado ainda no Diário
-Oticial por falta doe pagamento.
DECRETO N.o 22.859 - DE 2
DE ABRIL DE 1947
'Transfere funções de extromumerório-;
mensalista de repartições do Mímsterío do Trabalho, Indústria e Comércio.

'O Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o ar-ti.,
.go 87, Hem X, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Nas tabelas de extranu-,
merártocmensalista das repartições
abaixo, ficam feitas as
seguintes
transferências:
I - Do Departamento Nacional do
'Trabalho para o Departamento Na-i

DE 2

DE ABRIL DE 1947
Altera a lotação numérica de" repar.;
tições do Ministério do rraotüno,
Indústria e Comércio.

O Presidente da Repúbhca usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, cscreta:
Art, 1.0 Na lotação numérica t!8S
repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar no Mlnlstérlo do Trabalho, Indústria e Comércio, ficam introduzidas &5 seguintes
aI terações:

r _ Fica transferido da Divisão de
Marcas do Departamento Nacional da
Proprtedade Industrtal para a Delegncía Regional do 'I'raoalno ern Alagoas, um cargo da earren-a de Exar-ií.,

nador de Marcas, ocupado por Lenír
Martins Correia Lima;
II - Fica transferido do Departamente Nacional de Imigração para a
Delegacia Regional do Tt abalho no
Pará um cargo da carerira de Inspe-
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ror de Imigração, ocupado por Mozart
-vareta;
III - Fica transferido da Delegacia Regional do Trabalho em Pernambuco para a no Estado do Paraná um cargo da carreira de Dactíló.,
grafo, ocupado por Cléüa ela snveíea
Martins Ribeiro;
IV - Fica transferido do Departamento Nacional de Imtgraçâo para a
jjelegacía Regional do Trabalnc em
Santa Catarina um cargo da carreira
de Inspetor de Imigração, ocupado
por. César Dragcnero;
V - Fica transferido do Servico de
Estatistica da Previdência e Trabalho
para a Divisão Jurídica do Departa-,
menta Nacional da Propriedade Industrial um cargo da carreira de ~s
tatístico, ocupado por Alice Liliana
de Araújo Lima Coelho;
VI - Fica transferido do Departamenta Nacional de Seguros Privados
e Capitalização para a Delegada Regional do Trabalho em Mato Grosso
um cargo da carreira de Oficial Administrativo, ocupado por Adernar Barreto de Barros;
VII - Fica transferido do Deparbamenta Nacional de Imigração para a
Delegacia Regional do Trabalho em

EXECUTIVO

331

Alagoas um cargo da carreira de Dac.,
tiloscopista, ocupado por Alcino Teixeira de Melo:
VIII - Fica transferido do Serviço
de Identificação profissional do 'De_
partamento Nacional do 'I'ra oa.no
para a Delegacia Regional do 'Taaoa.,
lho no Amazonas uni cargo da car.,
reira de Dactüoscopista, ocupado por
Teófilo Lopes da Silva.
Art. 2.° Fica incluído na lotação
suplementar da Delegacia Regional
do Trabalho em Goiás um cargo la
carreira de Fiscal do-Trabalho, ocupado por Emanuel Sarmanho Arraia.
Art. 3.° Os cargos transre-íõos, a
que se referem ás artdgoa anteriores.
continuam providos pelos
atuais
ocupantes, os quais são, para todos
os efeitos, considerados removídos .
Art. 4,0 ltste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de Abril de
1947, 126.° da Independência e 59.0.
da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

APENSO
iFlguram neste apenso:
I-

os

decretos que. expedidos

em -trimestres

enterio..

res. foram publicados depois do segundo dia útit do
primeiro trimestre de 1947.

fl -

as lretificaçoes
de 1947.

publicadas

no

ortrrierr-o

trimestre
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DECRETO N.' 20.&13 - DE 26
DE MARÇO DE 1946
Concede equiparação, sob regime de
inspeção permanente, ao curso gina~
eua do Ginásio Estadual, de Taquaritinga.
O Presidente da República, usando

da atribuição que .Ihe confere o artigo 74, letra e, da Constituição, e nos
termos 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. Estadual de
'I'aquaritdnga, com sede em Taquarâ. tdnga, no Estado de São Paulo,
Art. 2.°· Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1946,
125.° da Independência e 58.0 da RepÚM
blica.
EURICO G. DUTRA.

Ernesto de Souza Campos.

DECRETO N.' 21. 694 - DE 21
DE AGõSTO DE 1946
Altera, com redução de despesas, as
Tabelas Numéricas,
Ordinária e
Suplementar, de Extranumerá11omensalista do Ministério da Educação e Saúde.
RETIFICAÇÕES

A pagina 155, acrescente-se IITa_
bela Numérica Suplementar" entre
as séries funcionais de Desenhista e
Médico Especializado, da" Tabela da
Divisão de Organização Sanitária.

A página 163, as serres funcionais
de Médico e Médico Especializado,
incluídas na Tabela Numérica Ordinária do Serviço de Saúde dos Portos,
passam a constituir igual Tabela do
Serviço de Biometria Médica,
A página "163, na Tabela Numérica Ordinária da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
onde se lê: "2 desenhistas", leia-se:
"2 desenhistas, referência VII".
A página 164, intercale-se entre as
séries funcionais de Prático de Engenharia e Arquiteto "Tabela Numérica Suplementar". A mesma página, onde se lê "Tabela Numérica Ordinária" leia-se:
"Diretoria do Ensino Industrial Tabela Numérica Ordinária".
'A página 166, onde se lê, na segunda coluna da Tabela- Numérica Ordinária da Escola Técnica Nacional:
"Situação Atual"
Leia-se:
"Situação Proposta"
A página 173, na Tabela Numérica Ordinária da Escola Industrial dê
Aracajú, onde se lê "1 Professor do"
Ensino Industrial (Ajustagem) referência XIII", leia-se "2 Professor do
Ensino Industrial (Ajustagem) referência XIII".
A página 174, intercale-se entre as
séries funcionais de Professor do Ensino Industrial (Encadernação e Douração) e Professor do Ensino Industrial (Selaria e Correaria) o seguinte
titulo:
"Diretoria do Ensino Industrial. Escola Industrial de Belém - Tabela Numérica Ordinária".

336

ATOS

DO

PODER

A página 175, intercale-se entre as
.sértes funcionais de- Professor do Eu.sino Industrial (Corte e Costura Masculino) e Professor do Ensino Industrial (Entafhaçâo) o seguinte titulo:

"Diretoria do Ensino Industrial Escola Industrial de Fortaleza

'Tabela Numérica Ordinária".

A página 176, onde se lê: "I Professor de Ensino Industrial (Marcenaria) ", leia-se: "1 Professor do En.sino Industrial (Marcenaria) referêncía XVP'.
A página 177, onde se lê: "1 Professor do Ensino Industrial (Modelagem) ", leia-se: "1 Professor do Ensino
Industrial (Modelagem).
referência
XVI".
A página 182, na Tabela Numérica
Ordinária da Faculdade Nacional de

Filosofia, onde se lê, na situação
atual: "6 Auxiliar de Escritório, rercrência VI", leia-se: "6 Auxiliar -de
Escritório, referência VII".
À página 182, na Tabela Numérica
Ordinária da Escola Nacional de Engenharia, onde se lê, na situação
atual: "6 Auxiliar de Escritório; referência VI', leia-se: "6 Auxiliar de
.rcscntôno, referência VII".
DECRETO N. 21. 7~O - DE 29
DE "'GõSTO DE 1946
Outorga à Prefeitura Municipal de Camaquã, Estado do Rio Grande do
Sul, concessão para o aproveitamento de energia hidr:áulica existente no
arroio Velhaco do Sul, 4.° Distrito
do município de Camoquã, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República. usando
-da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 74, alínea. 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 à Prefeitura Municipal de
Oamaquã, Estado do Rio Grande do
Sul, concessão para o aproveítamentc
de energia hidráulica existente no arroio Velhaco do Sul, 4.° Distrito do
mumcípâo de Camaquâ, Estado do Rio
-Grande do Sul.
§ 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 dístrtbuíçâo de energia elétrica pa-
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ra serviços públicos, para serviços de
utilidade pública e para comércio de
energia na zona da concessionária .
Art. 2.°
Sob pena de caducidade
do presente título, a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na. Divisão de
Águas dentro de trinta (30) Jf dias
após a sua, publicação,
:;;..' ,
l i .,..- Assinar o contrato discipli..
nar da concessão dentro do prazo doe
,trinta (.30) dias. contados da data
em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agncuitura ,
UI - Apresentar o mesmo contra..
to à Divisão doe Águas, para os fins
de registro dentro dos sessenta (60)
dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão de Águas, centro
do prazo de um (1) ano, contado da
data d-a publicação do presente de..
ereto:
a) estudo hidrológico da região curva de descarga do rio, obtida me..
diante medições diretas e currespon..
dentes, pelo menos, a dois anos de observação;
b) planta em escala razoável do
trecho do curso d'água a aproveitar,
com indicação dos terrenos marglnais inundáveis .pelo remanso da barragem ;
c)
estudo da acumulação e cuba..
ção da bacia;
d) perfil geológico do terreno no 10..
eal em que deverá ser construída a
barragem;
e) projeto da barragem,
épura,
método de cálculo, jusüneacão
do
tipo adotado;
f) cálculos e desenhos detalhados,
em escalas razoáveis dos vertedcuros, adufas, comportas, tomadas d'água, canal de adução e castelo d'água;
g) justificação do tipo de conauto
forçado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perffl . com tôdas as
indicações necessárias, em escaras
razoáveis;
h) cálculos e desenhos dos píta;
res, pontes e blocos de ancoragem,
.ândlspensáveís ao assentamento dos
condutos forçados:
i) cálculo do martelo d'água, cálculo e proJeto' da chaminé de equíIfbrío:

1) justdflcaçâo do tipo de turbina
adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1,14 ou 118
até plena carga; s-entido de rotação
€'! rotações por minuto; velocidade ca ..
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racteristica e velocidade de embalag.eUl ou disparo; reguladores e apare-jhos de medição, indicação de engujírnento com 25 %, 50 % e lÜÜ'% de
variação de- carga; tempo de recna-"
menta; desenho devidamente cotado;
. k) projeto do canal de fuga; sua
cltpacidz.de de vazão:
l) justificação· do tipo de gerador
adotado: sentido de .rotação; tensão,
greqüêncía e potência' calcula da com
aos 0 que -nâo 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; regulaçâo da tensão e sua variação; reguladores; queda de tensão ,de curto
circuito;
detalhes e caracteríaticas
fornecidos pelos fabricantes; tipo. potêncía, tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 rio grupo
motor gerador ;
m) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores elevadores e abaixadores de tensão,
as
mesmas exigências feitas aos geradores;
o) desenhos dos quadros decontrõle 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 doe. transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões ;
r) projetos da linha .de transmtssão, - planta e perfil da linha; cálculo mecânico e elétrico com COS
0=0,8; perda de potência; tensão na
par-tida e na chegada; distância entre os 'condutores;
s) projetos detalhados dos eürrícíos,
inclusive cálculo de estabüídade e
discriminação dos matertaís empregados;
t) orçamento detalhado para cada
um' dos itens acima.
V Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
determinadas pela Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Pro.duçãc Mineral.
.
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. .
Coleção das .Lete -

ver. II
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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.°. Apresente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisâc de Aguas.
Art. 5.°. A ooncessionarta fira obrl.,
gana a construir e manter, na.'), proximidades do local do aproveitamento,
onde e desde quando tôr determinado
pela Divisão de Aguas, as instalações
necessárias a observações límmétrtcas e medíçõestde descarga 'do curso
dágua que. vai utilizar e a, reanear as
observações de acôrdo com as instruções da- mesma Divisão.
Art. 6.°. A concessionária é assegurada, durante .a vigência da presente concessão e respeitados os ütreitos
de terceiros anteriormente adquiridos,
a autorização de fazervc comércio de
energia. hidro-elétrfca na zona dísorlminada no § 2.° do art. 1.0 do presente decreto.
Art. 7.°. As tabelas de preço de
energia serão fixadas pela Divisão de
Aguas, no momento oportuno,' e trlenalmente revistas de acôrdo com o
disposto no art. 1&0 do Código de
Águas, de maneira que seja sempre
.proporcionada ao capital um justa, remuneração (item !lI do citado artigo 180), dentro delimites que deverão
ser estipulados no contrato disciplinar da presente concessão.
Art. 8. Íl , O capital a ser remunerado será o investimento efetivo f' criterioso na constituição do patrimônio
-da concessão, em função da indústria.
concorr ando, direta ou indiretamente:
para Ç1 produção, transmissão, trans-'
formação e distribuição de energia
elétrica.
Art. 9.°. Para a manutenção da integridade do patrtmôníoa que se refere o art.. 8. ° do presente decreto, será
criada uma reserva que proverá às
renovações por depreciações determinadas por usura ou impostas por acidentes.
Parágrafo umco. A constibuiçãc
dessa reserva, que se denominará -reserva de renovação", será realizada
por cotas especlaís, que incidirão sôbre as tarifas, sob a 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.
22
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Art. 2.° Revogam-se as" dispoSI_
Art. 10. Findo o prazo da concessão, tôda a .proprtedade da concessto- . ções em contrário.
nárla que, no momento, existirem
Rio de Janeiro, 26, de setembro de
função exclusiva e permanente da
1946, 125.° da Independência e 58.0
produção, transmissâov transformação
da República.
e distribuição de energia elétrica, .referente ao aproveitamento concedido,
EuRICO G. DUTRA
reverterá para o Estado do Rio GranErnesto de Souza Campos
de" do Sul, em conformidade' com o estipulado

no -art.

165 do

Código de

Aguas, 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. 9.0 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 que a' concessão seja renovada .pela forma que,
no respectivo contrato; deverá estar
prevista.
§ 2.°. Para os efeitos do § 1.0 dêste
artigo, fica a concessionária obrigada a dar conhecimento ao Govêrno
Federal da decisão do Estado do Rio
Grande do Sul e a' 'entrar com c requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência desta, até seis
meses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 11. A concessionária gozará,
desde a data do registro de que trata
o art. 4.° e enquanto vigorar esta con..
cessão, dos favores constantes do Código de Aguas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 12. ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga.das as disposições em _contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1946,
125.0 da Independência e 58. 0 da
República.
EURICO G.

Netto

DUTRA.

Campelo Junior.

DECRETO N.' 21. 859, DE 26 DE SETEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso Bínasial do Ginásio Sinodal, de Sdo
Leopoldo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígc 87; item !, da Constituição, e nos
têrmos do a.rt. 72 da lei -orgânica
do ensino secundário, decreta:
Art. 1. o E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permenente. ao curso ginasial do Ginásto Sinodal, com sede em São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do
Sul.

DECRETO N.' 21.86Q - DE 26
DE SETEMBRO DE 1946

conceae

reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Municipal Nilo
Peçumha, de Barra do Piraí.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe c-onfere o artigo 87, item 'I, da Constituição. e
nos têrmcs do artigo 72 da Lei Orgânica do Ensino Sécundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção perma.,
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Municipal Nilo Peçanha, com sede em
Barra do Piraí, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J,aneiro,26 de setembro de
1946, 125.° da Independência e 58.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Ernesto de Souza Campos.

DECRETO N.o 21.885 -

DE 30

DE SETEMBRO DE 1946
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul, a modificar. e a ampliar suas
atuais 'instalações de
produção,
transformação, transmissão e distribuição de energia elétrica, na sede
do mesmo munic~pio.

O _Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? l, da, Constituição, e 'nos
têrmo do Decreto-lei n.c 2.059, de 5
de março de 1940, combinado com os
artigos 10 e" 11 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940,
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energta Elétrica
se pronunciou favoràvelmente à medida requerida pela Prefeitura Municipal de Guaíba, decreta:
Art. 1.0 A Prefeitura Municipal de
Guaiba, Estado .do Rio Grande do
Sul, concesatonáría dos serviços de
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energia elétrica na sede' do mesmo
munic1pio, fica autorizada a realizar
as seguintes obras de modificação e
~unpliaçãb em' suas instalações de
produção, transformação, transmissão
e distribuição de energia elétrica:
I - montagem de um grupo diesel-.elétrico de' 170 kVA, ,400-230 volts,
50 'ciclos por segundo;
II - construção de uma sub-estação
elevadora, na usina, com um transformador de 100 kVA, 6.600-380-220
volts, 50 ciclos por segundo;
III - construção de uma linha de
transmissão, sob a tensão de 6.600
volts, para o suprimento' de vários
subúrbios:
IV - construção' de quatro postos
de transformação de 6.600-380-220
volts, 50 ciclos por segundo; sendo
dois com a capacidade de 37-,5 kVA
e dois com a 'capacídade de 25 kVA;
V - remodelação geral da atual rêde
de dtstribuíçâo;
VI - estabelecimento de novas redes de distribuição nos subúrbios de
Vila Elza, Alegria e Flórida.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar 'êste titulo 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, .dentro de noventa' (90)
dias, a partir da publicação dêste Decreto os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
I I I - Iniciar e concluir as obras
nos prazos' que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo do inciso
,lI dêste artigo poderá . ser, por justo
motivo, prorrogado por ato do Ministro da Agricultura, .ouvlda a mencionada Divisão de Aguas ,
Art. 3.° .o presente decreto entra
em vvígor ria data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1946, 125.° da Independéncía e 58.° da.
República.
EURICO G. DUTRA.
Netto Campelo Júnior.
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DECXR1EI'O N.' 21.906- DE· 8 DE
OUT=O DE 1946
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Santo Estanis..
lau, de 'Nova Frururçc,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (, artigo 87, item X, da Constdtuiçàc, c nos
térmos do artigo 72 da Lei Orgânica.
do Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhectmente, sob regime de ínspeçâc r.ermanente, ao curso ginasial do Ginásio Santo Bstanielau, com sede em
Nova Fríburgo, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as dispoeíçôes
em contrário.
Rio 'de Janeiro, 8 de outubro de
1946, 125.0 da Independência e J8. 0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Ernesto de Souza Campos.

!DECRETO N.' 22.063 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1946
Autoriza a revigoração de aforamento de terreno de marinha situado no
netoao co Rio de Janeiro.

O Presidente da Repúblíca.. usando
da a trtoutção que lh-e contere o arttgo 87, li. o I, da Constituiçáo,e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei n,v 9.760, de 5 de setem..
bro de 194ti" decreta:

Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio _da Uniâo. autorizado a conceder .a Mário .Peâxoto dos Reis, Louri..
val Peixoto dos Reis, Amandio Peixoto dos Reis, Gutlhermino Otávio
Peixoto dos Reis e Maria Celeste Peixoto dos Reis, todos de nacionalidade
portuguesa, na proporção de 3~/160
avos para cada um, a revigoraçâo do
aforamento do terreno de marinha situado na rua Visconde do Rio Branco
n.c 28,3, em Niterói, Estado do Rio de
.Ianeiro, de que trata o processo protocolado no Ministério da Fazenda
sou.o m.." 172.56,3, de 1946.
Rio de Janeiro 14 de, novembro de
1946, 12-5.° da Independência e 5'8.° da
República .
EURICO G.

DUTRA.,

Corrêa e Castro.
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DEQRETO N.·' 22.14:l - DE .21
DE NOVEMBRO DE 1946

Concede à eocieaaae «comsxumíe In
ternationale des Pieux. -Armés F.ra"t

lciynoul" autorização ,pa.ra contmnuu;
a funcionar' na Republzca.

O Presidente da República, atenden.,
do ao que requereu a sociedade "COll1paníe Internationale. des Píeux A.rm~s.
Frankignoul", autorizada a funclon ',1
na República pelo Decreto n.o 5U, '18
18 de dezembro de 1935, decreta:
Artigo único. E' concedida à SOClt:dade «Oompagrúe Internationale aos
Pieux Armés Frankignoul", com sede
em LH~ge, Bélgica, auto1.'ização, para
continuar a funcionar na República
com as. alterações introduzidas em s,~us
estatutos, aprovadas 'pelas assem?le:as
gerais extraordínártas de seus aciomstas realizadas respectivamente, em
15 ·'de abril de' 1940 e 27 de abril de
1943 ê sob as mesmas icláueulas 'que
aco~pankJ,m o supracitado decreto,
ficando a aludida sociedade obrigada
a, cumprir integralmente as leis e regulamentes em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referída autorização.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1946, 125.° da Independência e 58.° da,
República.
EURICO .G. DUTRA.
Ji/Iorvan Figueiredo.

DECRETO N.' 22.152 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1946
Autoriza estrangeiro a adquirir fração
do ticminio útil do terreno de marinha que menciona, situado na Cupital Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo 87, número E, da Constituição" e
tende- em vista o disposto no art. 205do Decreto-Ieí. n.v 9.:760, de '5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica' Davi Pereira, de
nacionalidade portuguesa, autorizado a
adquirir à Importadora Mercanttl Bociedade Anõrúma a fração trinta e
quatro mil avos (34/1. 000) do domíní.o útil do terreno de marinha, situado na Avenida Venezuela, na Capital
Federal, constituído por 'dois lotes contfguos da quadra 6 do Cais do Pôrto
da' Cidade do Rio de Janeiro, de que
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trata o processo protocolado no Min1s':'
tério da Fazenda, sob o n.? 27.756, de
1946.

Rio de Janeiro, 22 de, novembro de
1946; 125.° da Independência e 58. 0 da
República.
EuRICO

G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.

l..}l!1G1"{.l<..:'l'O N.o 22.154 - Dl!. .22
DE NOVEMBRO DE 1946
Autoriza o cidadão brasileiro João
Moreira Rêço a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República. usando
da atnbutção 'que lhe confere o art. 87,
número I, da Constituição, e tendo em
vista o Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 19'38, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ci~
dadão brasileiro João Moreira Rêgo,
residente em Jo.azeiro, no Estado da
Bahia, a comprar-pedraspreciosas nos
tê-mos do 'Decreto-lei n.e 466, de 4 de
Junho de 1938, constituin-do titulo
desta autorização uma via autêntica
do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de
1946. 125.0 da Independência e 53.0 da
República.
EURICo G. DUTRA.

Corrêa e Castro.
DECRETO N.' 22.166 - DE 23 DE
DE NOVEMBRO DE 1946
Concede ã Iâineraçâo e Fundição Brasil Ltâa. autorização para funcionar como emorésa de mineração.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.c I, da Constituição e tendo
em vista o que, dispõe ·0 Decreto-léí
n. o 938, de 8 de dezembro de 1938, deereta:
Artigo único, "- E' concedida à Mineração e Fundição Brasil Limitada
sociedade por Quotas .de responsabilidade limitada com sede' na cidade de
São João del Rei, Estado de Minas
Gerais, constituída pelo instrumento
partdcular de vinte .e seis (26) de julho de mil novecentos e, quarenta e
s-eis (1946), registrado na Junta Comercial do referido Estado, sob núme1'0 vinte' e nove mil setecentos e s-essenta e nove (29.769), autorização 'para
funcionar como 'emprêsa de mineração
de acôrdo com o ,que dispõe D Decretolei n," 9~8, de 8 de dez-embro de 1938,
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ficando
mesma sociedade obrigada
cumprIr integralmente as leis e' 1'8gulamehtos em vigor ou que vierem a
vigorarsôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de
1946,125.° da Independência e 58. 0 da

'3,

.

República.
EURICO G.

DUTRA.

tunue: de: Carvalho:
DEGRíETO N.o 22.170 _ DE 25 DE
NOVEMBRO DE 1946
Autoriza o funcionamento do CU1"SO
de Didática da Fccuuuuie de Filo-

sofia, Ciências e Letras santa Ma-

ria, de Belo Horizonte.

O Presidente da República, usando
da -atribuição que. lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição" e nos
têrrnos do artigo 23, do Decreto-lei
TI.O 421, de 11 de maio de 1938, deereta:
Artigo único. É concedida autorização para funcionamento -dc Curso
de Didática da Faculdade de Filosofia, Oíéncías e Letras Santa Maria,
com sede em Belo Horizonte, no Estado' de Minas Gerais.
.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de
1946, 125. o da Independência e 58. o
da República.
EURICO

Ernesto

G.

de

DUTRA.

Souza

Campos.

Dl!JORETO N.' 22.173 - DE 25
DE NOVEMBRO. DE 1946
Dá nova denominaçao a estabelecimento .âe ensino secundário.
-O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 3rl, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo .n,» MES~7 .943~34.d-ecreta:
Artigo único.. O Colégio Visconde
~e São Leopoldo, com .sede em São:
Paulo, Capital do Estado de São Paulo, a que se .rerere o Decreto' número
10.798, de 10 de novembro de 1942,
passa a denominar-se Colégio Dante
Alighieri.
.
.'
Rio de Janeiro, 25 de novembro de
1946, 125.0 da Independência e 58.0 da
República;
.
EURICO G. DUTRA.

Ernesto ele Souza Campos.
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DECRETO N.' 22.1~5 - DE ~5 DE
NOVEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Parnaibano, de
Parnaíba.
o Presidente da República, usando
da. atríoutcão que lhe conrcre» artigo 87, 'item I, da Constituição, e nos
têrmos do are. '72 da Lei Orgânica do

Ensino Secundário. decreta:
.
Art , 1.° E' concedido reconhecímento, sob regime de inspeção permanente, ao Curso ginasial do Ginásio
Parnaibano, com sede em Parnaíba, no
Estado do Piauí.
Art , 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de
1-948, 12,5.° 00 Independência e 58. 0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Ernesto de Sousa Ca,mpos.

DECRETO N.' 22.176 - DE 2.5 DE
NOVEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso ginasial .do Ginásio' Santa Ca,tarina,
de N.ova Hamburgo -;

O 'Presidente- da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. nda Lei Orgânica do
Ensino . Secundáríc, decreta:
Art. 1.0 li: conce-dido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gínasia.l do Ginásio Santa
Catarina, com sede em Nova Hamburgo, .no Estado do Rio Grande do
Sul.

.
.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de Novembro. de
1946, 125.° da Independência e 58.° da
República.
EURIcO

G.

DUTRA.

Ernesto de Souza Campos.

DECRETO N.' 22.178 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1946
Concede
reconhecimento ao curso
ginasial do Ginásio Fuieiense, de São
Fidelis.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição € nos têr-
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mos do artigo 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, Decreta:
Art. 1.0 11: concedido reconhecímento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Fldelense com sede em São Fidelis, no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro' de

ExECUTIVO

DECRETO N.' 22.207, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1946.
Autoriza os cidaddos brasileiros Al..
treâc Moreira de Sousa e Epami..
nondas Ferreira !'ôbo a pesquisar
calcário e associados no município de
Itapeva, Estag,o d.e sao Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que. lhe confere o artigo
87, n.» I,. da Constituição e nos têr..
mos do Decreto-lei n. ° . 1.985. de 29
194:6, 125.° da Independência e 58. 0 da
de janeiro de 1940 (Côdígo de Mída República.
nas), decreta:
EURICO G. DUTRA.
Art. 1. ° Ficam autorizados os cídadãos brasileiros Alfredo Moreira' de
.Ernesto de Souza Campos.
Sousa e Epaminondas Ferreira Lôbo
a pesquisar calcário e associados numa área de. setenta e cinco hectares
DECRETO N.' 22.204 - DE 30 DE
e noventa e quatro centiares (75.94
NOVEMBRO DE 1946
ha) , situada em terras dos herdei":
Renova o Decreto numero 8. 156, de 3 rosde Gabriel Sedano, no lugar dede novembro de 1944
, nominado .Sítdo do Salto, distrito. e
municipio de Itapeva, Estado de São
O Presidente .daRepública usando
Paulo, e delimitada por um hexágoda atribuição que lhe come;e o arno irregular que tem um vértice à
tigo 87, número I, da Constitui-ção, e
distância de novecentos e setenta .e
nos termos do. Decreto-lei n.c 1.985, cinco
metros (975m) no rumo magde 29, de janeiro. de 1940 (Código de
nético vinte e quatro graus e quaMinas), decretai .
renta minutos sudoeste (24° 40, SW);
Art. .1.° Flca renovada pelo prazo
da cachoeira do Ramiro, no ribeirão
improrrogável de um (1) ano a autoFundo, e cujos lados .têm, a partir
rização conferida pelo Decreto núdêsse vértice, os seguintes comprímero. oito mil cento e cinqüenta e seis
mentes e rumos magnéticos: quatro(8.156) de três (3) de novembro de
centos e quatorze metros (414m), sesmil novecentos e quarenta e quatro . senta e oito graus noroeste (68 NW);
(944), já renovado pelo Decreto nÚ
duzentos e quarenta e oito metros'
mero dezesseis mil quatrocentos e dez
(248m), oeste (W); mil e quarenta e
06.410), de vinte e três (23) de' agôsnove
metros (l.-049m), quarenta e.
to de mil novecentos e quarenta e
nove
graus sudoeste (490 SW1; qui..
quatro (1944), à Companhia Carbonínuentos metros (500m) " trinta graus
fera Brasil Limitada, para pesquisar
sudoeste (30°· SE); mil e, quinhentos
carvão mineral numa área de vinte
metros (1.5üOm), sessenta graus nore nove hectares ,e noventa e nove ares
deste <.60 0 ]\TE); duzentos e cinqüenta
(29,99 ha) , delimitada por um tríânmetros (250m), trinta graus noroeste
gula místdlínío que constitui a divisa
(30 NW).
do. lote número setenta e um (71) da
Art. 2. ° Esta autorização é ou':"
estrada Cresci uma-Cocal, no distrito
torgada nos têrmos estabelecidos no
e município de oresctnma, Estado de
Código de Minas. '.
,
Santa Catarina.
Art. 3,° O título da autorízacâo
Art. 2.° O título da autorização de
de pesquisa, que será uma via autên-pesquisa, que será l.U11a via autêntica
tica dêste decreto, pagará a taxa de
dêste decreto, pagará a taxa de tresetecentos e sessenta cruzeiros <cr$ ..
zentos cruzeiros (Crg 300,00) e será
760,00) e será transcrito no livro prótranscrito no livro próprio da Díviprio da Divisão de Fomento da Prosao de Fomento da Produção Mineral
ducâo Mineral do Ministério da Agrido Mínistério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as. disposições
cultura,
Art. 4.° Revogam-se as dísposíem contrário.
ções em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
Rio de Janeiro, 30 de novembro
194B, 125.° da Independência e 58.° da
de 1946, 125. ° da Independência e
República.
.
58.° da República.
H

,

EURICO G. DUTRA"

EURICO

Daniel de Carvalho.

Daniel de Carotüno.

G.

DUTRA.

ATOS
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DECRETO N.' 22.233 - DE6
DE DEZEMBRO DE 1946
Aprova a reforma dos estatutos do
lnstituio Hipotecário e Financeiro
Sociedade Anônima Banco de,
Creâito Real.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87,' número r, da Constituição,

decreta:
Art. 1.0 Fica 'aprovada a reforma
dos' estatutos do Instituto Hipotecário e Financeiro Sociedade' Anônima
- Banco de Crédito Real, com sede
em Pôrto 'Alegre, levada a efeito em
Assembléias Gerais Extraordinárias de
4 de agôsto de '1934, 8 de janeiro de
1936, 15 de Junho de 1939, 20 de
março de 1941, 25 de: junho de 1943
e 3 de, julho de 1946.
Art. 2.° reste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3..° Revogam-se as disposições,
em contrário.
Rio "de Janeiro, 6 de dezembro
.de 1946, 125.° da Independência e 58.0
da' República.
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sul (S) dois mil e seiscentos metros
(2,60() m) , leste (E); dois mil quinhentos e cinqüenta metros (2.550 m) , norte (N) ;
duzentos metros (200. mõ,
oeste (W); oitocentos metros (800 m) ,
sul (8); dois mil e duzentos metros
(2. 20() m) , oeste (W); novecentos metros (900 m) , norte (N),
Art. 2.° .A nresente 'autorização não
está sujeita rio pagamento da taxa.
prevista no art. 17 do Código de Minas, ex-vi do artcâl. do Decreto-lei número 4.655. -de 8 de setembro de 1942.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1946, 12,5.°. da Independência e 58,° da.
República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.259 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1946

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e 'Castro.

DECRETO N.' 22.242 - DE 6
DE DEZEMBRO DE 1946
Autoriza o Govêrnoâo EstadO de' Minas Gerais a pesquisar· apatita e associados na município de Araxá, Estado de Minas Gereis,

O Presidente da República, usando
ôa atribtnção que lhe contere o artigo 87, número I, e nos têrmos do parágrafo LOdo art. 153 da Constituição
e do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
'
Art. 1.0 Fica autorizado o Govêrno
do Estado de Minas Gerais a pesquisar apatita e associados numa área de
quatrocentos e oitenta e nove hectares
(489 ha) , situada no lugar denominado Barreiro. distrito e muntcipio de
Araxá, Estado de Minas Gerais, e de~
limitada. por um octógono irregular
que tem um vértice à -distância de
oltccentos meti-os (800 m) , rumo magnético oeste (W) do canto sul (S) da
fachada do. edíffcic do Balneário de
Araxá, e cujos lados têm, a partir do
referido vértice, os seguintes cómprt-mentos e rumos magnétdcos; duzentos
metros (200 mr , oeste (W); dois mil
seiscentos e cinqüenta metros (2.650 m) .

Aprova. a alteração dos estatutos da
Companhia de Seguros Terrestres e
M,arítimos União Comercial dos Va-

reííetas.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87.

inciso l, da Constituição, decreta:
Ar,t. 1.0 - Fica aprovada a alteração introduzida no artigo 2.° dos es~
tetutos sociais da Companhia de Seguros Terrestres e Maritimos União
Comercial dos Varejistas, com sede na
cidade do Rio de, Janeiro, e constituída
em 1887 sob o regime da lei n.c 8.821, de
30 de dezembro de 1882, então em vigor, conforme deliberação da assembléia geral "extraordinária de aclonlstas, realizada a 2 de maio de 194G.
Art. 2.° - A sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que se refere o presente decreto.
Art .. 3.° ..,.... Revogam-se as dispcslcões em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.G da
República.
EURICO G. DUTRA,

Morvan Figueiredo,
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DECRETO' N.0 22.269 - DE 13
DE DEZEMBRO DE ·1946

o prazo constante .do inciso
II do art. 2.° do Decreta n.o 20.6()O,

Prorroga

de 16 de teoereiro de 1946.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o eetdgo 87, número I, da Oonstdtuição, e
considerando as razões alegadas pela
Companhia Estanho São João del-Rei,

decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado pOT noventa
(90) dias o prazo, a que se refere o

inciso II do art.. 2.° do Decreto núme-

ro 20.600, de 16 de fevereiro de 1946.
para .apresentação da planta geral das
instalações, 'em três (3) vias, relativo ao, aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira da Canjica, no

córrego do mesmo nome, município de

São João del-Rei, distrito de Nazar-eno,
Es.tado de Minas Gerais. .
Parágrafo único. O praeo a que se

retere êste artigo poderá ser prorrogado por ato do Ministre da Agricultura, ouvida a Divisão de Aguas do
Departamento .Nacíonal da Produção
Mineral.
Art. 2.° O presente Decreto entra em
vigor na dô.Jta da sua publicação. re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.°

da República.

~URICO G.

DUTRA.

Damiei de Carvalho.

EXECUTIVO

ração introduzlda . no seu Certifi'Cado
de Incorporaçâo e com o aume~to do
capital destinado às suas operações
no Brasil, de Cr$ 840.000,00 (oitocen.,
tos e quarenta mil cruzeiros) para;
OrS 3.740.000,00 (três milhões e sete_
centos e. quarenta mil. cruzeiros) , em
virtude da resolução tomada pelos
acionistas, em reunião realizada a 11
de outubro de 1946, e sob as mesmas
cláusulas que' acompanham o decreto
n.? 13,6~S, de 11 de 'Junho de 1919,
cando a aludida sociedade obrigada a
cumprrr Integralmente as .Ieís e regu_
lamentos em vigor ou que venham a
vigorar, sôore o objeto da referida
autorização.
Rio de .ra-ieíro, 14 de Dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.° da
ü

República.

EURICO G.

DUTRA,

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.o22.280 _ DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1946
Concede à sociedade anônima "Companhia Nacional de Cabotagem, Comércio' e Navegação" cuíorizeçao
para funcionar como empréea de
navegação de" cabotagem, de ccôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.o 2.784, 'de 20 de novembro

Concede à sociedade anônima "8.S.
White Den-f;al J1/lanufacturing Com-:
pany ot Braeü" autorização para
continuar a funcionar na República.
j

O presidente da República, aten,
dendo ao que requereu a sccledade
anônima "8.S, Whíte Dental Manu.,
facturtng Company of Brasil", autorl.,
zada a funcionar na República pelos
decretos números 13.638, de 11 de junho de 1919 e 18.883, de 27 de Agôato
de 1929, decreta:
Artigo único. É concedidáà sociedade .anônima "8.8. White Dental Ma.
nufacturíng Company of Brazil", com
sede na cidade de Wilmington, Estado
de Delaware, Estados Unido.s da Amé.,
rica, autorização para continuar a
funcionar na República com a alte.,

:

de 1940.
O Presidente da República, atenden-

do ao que requereu a sociedade

DECRETO H.o 22.279 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1946

,

anô~

mma "Companhia Nacional de Oa-

botagem, Comércio e Navegação". deereta:
Artigo único. E': concedida à sociedade _anônima "Companhia, Nacional
de Cabotagem, Comércio e Navegação",
com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem,
de acôrdo com, o que prescreve o Decreto-lei n,02. 784, de 20 de novembro
de 1940, obrigando-se a aludida so-,
cíedade 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

1946, ,125. "da Independência e 58. da

República.
EuRICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.' 22.282 -' DE 16
DE DEZEMBRO DE 1946
outorga à Fábrica de Papelão Ibicuí
Limitada, com sede em Campos No'vos, Estado de Santa Catarina, concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica da cachoeira do
Ibicuí, no rio de igual nome, distrito e município de Campos Novos,
Estado de Santa Cata-rina.
O Pr-esident-e da República, usando
da atribuição que "lhe confere o artigo 87, n.c 1. da Constituição; e nos
têrmos do art, 150 do Código de Águas
ruecreto - n.? 24.643, de 10 de julho
de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à Fábrica de. Papelão
Ibícuí, Limdtada, eoncessâo para o
aproveitamento de energia hidráulica
da cachoeira de Ibícui, no rio de -igual
nome,
no distrito e munícípto de
Campos Novos, Estado' de Santa Catarina, utilizando a potência de 521
kw, correspondente à descarga de ..
1.7{lO litros por segundo e à altura
ele queda de 30,85 metros.
Parágrafo único. .o aproveitamento
destina-se- à utilização de energia mecânica para uso exclusivo da concessionária e será -raalizado de acôrdo
com o projeto apresentado e aprovado.
i Art. 2~0 Sob pena de caducidade do
presente titulo a concessionária ocnga-ae a:
.
1 - Regtstrá-Io na Divisão de Aguas
dentro de trinta (30) dias após a sua
publicação.
11 - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de ses~
senta (60) dias contados da data em
que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro .da Agrtcultura.
UI - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os ttns
de registro dentro dos sessenta (60)
dias em que se seguirem ao registro
do mesmo Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro -da Agrtcultura, ouvida a Divisão de Águas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela mencionada Divisão de
Aguas. e submetida à aprovação do
'Ministro da Agricultura.

345

EXECUTIVO

Arb.: 4.° A presente concessão vi-·
gorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro .do r-e8pectivo contrato na mesma Divisão deáguas.
Art. 5.° A concessionária fica otmaada a construir e manter nas proximidades d-o local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Aguas, as instalações necessárias a observações fluvlométrícas e medições de descarga docurso d'água que vai utilizar e-a realísai- as observações de acôrdo com as
instruções da mesma Divisão.

Art. 6.° Findo o prazo da concessão,

tôda a propriedade da concessionária,

que no momento existir em função
exclusiva e permanente da utdlização
de energia refere-nte ao aproveitamento concedido, reverterá ao Estado de
Santa Catarina, mediante indenização na base do custo histórico, ísto
é, do capital efetivamente invertido,
.
menos a depreciação.
1.0 Se o Estado de Santa -Catar111a não fizer uso do seu direito a
.essa reversão, a concessionária pode1'0, requerer seja. renovada a concessão pela forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
ê.

§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo
anterior dêste artigo" fica a concessiónárta obrigada a dar conhecimento
10 Govêrno Federal da decisão do
Estado de Santa Catarina e a entrar
com ° requerimento de prorrogação
da concessão ou o de desistência desta até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.

Art. 7.° A concessionária gozará
desde a data do registro de que trata
o n.c H'I do art. 2.°, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores cone .
tantes do Código de Agüaa e das leis
especiais sôbre a matéria.
Art. 8.0 O presente Decreto entra.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas 'as disposições em coatrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de
1946, 125.° da Independência ~ 58.° da,
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DJiJDRETO N.'22.289 - DE 17 DE
DEZElVIBRO DE 1946
Concede à "Cruzeiro do -Sul",
Emprêsa de Navegação Fluvial Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o oueoreecreve o Decreto-lei n.o 2.784, de 20
de Novembro de 1940.

O Presidente da República, aten-dendo ao que requereu a "Cruzeiro
do Sul", Emprêsa de Navegação Fluvial Limitada, decreta:
Artigo único. 'E' concedida fi "Cru.aeíro do Sul",Emprêsa de Navega-ção
Fluvial Limitada", com sede- na ci-.
dade de São Mateus do Sul, Estado
do' Paraná, autorização para funcionar como emprêsa de navegação de
.cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei -n.? 2.784, de 20
de Novembro de 1940, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vi~
gor, cu que venham a vigorar, sôbre
.-0 objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58,0.da
República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo,

DECRETO N.o 22.290 -

DE 17

DE DEZEMBRO DE 1946
-conoeae à Sociedade Anônima "Mono,:"
gram Pictures do Brasil, Inc."
tnitorizaçtio para funcionar na R'3pública.

·EXECUTIVO

venham a vigorar, sôbre o objeto ôa
referida autorização,
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58o
da República.
EURICO G. DUTRA.

1.1orvan

Figueiredo;

Clúusulas que neoruprrnbnm. o Decreto
n.v 22.230, ües ta data

I

A Sociedade "Monogram 'Plctures do
Brasil, 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.
Ir

Todos os atos que praticar no Brasil
ficarão sujeitos unicamente às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição -de seus trlbunaís judiciários ali
administrativos, sem que, em- tempo
algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer exceção; fundada em
seus estatutos, cujas disposições -ião
poderão servir de base para qualquer
reclamacâc concernente à execução
das obras ou serviços a que êles se
referem.
IrI

A Sociedade' não poderá realizar no
Brasil os objetivos constantes do seu
Certificado de Incorporação que são
vedados a sociedades estrangeiras, só
poderá exercer os que dependam. de
permissão governamental depois desta
obtida, e, sob as condições em que fôr
concedida,
,':>

O Presidente da República, atenden.do ao que requereu a Sociedade Anônima "Monogram Pictures do Brasil,
Inc.", decreta:
Artigo único. E' concedida à Soctedade Anônima "Monogram Píctures no
Brasil, Inc.", com sede na cidade de
Wilmington, Condado de New oasüe,
Estado de Delaware, Estados 'Unidos
da América, autorização para funeto ..
nar na, República com o capital de
noventa e um mil cruzeiros (Cr$
:91.000,00) destinado às suas operações
no Brasil e cornos estatutos que apre-sentou, mediante as cláusulas que êste
acompanham, assinadas pelo Mtntvtrc
de Estado do Trabalho. Indústria e
Comércio, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente. as
'leis e regulamentos em vigor, 'ou que

IV

Fica dependente de autorização do
Govêrno qualquer alteração que a so..
cíedade tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ser-Iha-á cassada a autorlzaçâo para
funcionar na República se infringir
esta cláusula.
V

Fica entendido que a autorização é
dada sem prejuízo ao principio de
achar-se a sociedade sujeita às .dispo ..
de direito que regem as sociedades anônimas.
síçõ-
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VI

ro 24.655 de 11 de julho de 1934
.concessão à Rádio Borborema, 'LimiA infração' de qualquer das cláusulas
tada, para estabelecer, na cidade Campara a qual não esteja cominada pena
pina Grande, Estado da Paraíba, sem
especial será punida com a multa de
direito de exclusividade, uma estação
mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco
destinada a executar os serviços de
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso
radiodifusão,' nos têrmos das cláusulas
de reincidência, 'com a cassação da
que com êste baixam, assinadas pelo
autorização concedida pelo decreto em
Ministro da Viação e Obras Públicas.
virtude do qual baixam as presentes
Parágrafo único. O contrato decláusulas.
.
corrente desta concessão deverá ser
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de
assinado dentro do prazo de. 60 dias
1946. - Morvan Figueiredo.
8, contar da data da publicação dêste
decreto rio Diário Oficial, sob pena
de ser desde logo considerada nula a
DECRETO N.o 22.293 - DE 17 DE
concessão.
DEZEMBRO DE 1946
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de
Concede à socíedat;ie
"'Machailo &
1946, 125.° da Independência. e 58.° da
Mallmann" autorização para funRepública,
cionar como emprêsa de r;,avegação
de cabotagem, de ccõrao com o que
prescreve o Decreto-lei nP' 2.784,
de 20 de novembro' de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade
"Machado & Mallmann", decreta.
Artigo único - E' concedida à eo.,
ciedade '(Machado
& Mallmann",
com sede na cidade de Porto Ale.,
gre, Estado do Rio Grande do Sul,
autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, de acõrdo com o que prescreve
o Decreto-lei número
2.784, de 20
de novembro de 1940, obrigando..se a
mesma sociedade a cumprir integral-o
mente as leis e regulamentos em ví.,
gor, cu que venham a vigorar,' sôore
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1946, 125.° da Independênota e 58.° da

República,
Etmrco G, DUTRA

M orva.n

Funieuetic

DECRETO N. ° 22.299 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1946
Outorga concessão à Rádio BOTooreina,
Limiuuia, para estabelece?', na cidade de Campina Grande, "Estado
da Pm'aíba, uma estação radíodifu~
sara.

O Presidente .da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, n.v .1, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Borborema, Limitada, e· tendo em vista o
disposto no artigo 5.°, n.c XII, da
mesma Constituição, decreta:
Artigo único. Fica outorgada nos
têrmos do arb. 11 do Decreto núme-

EURICO· G.

Clovis

DUTRA.

Pesunui,

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N,o 22.299, DESTA DATA
I

Fica assegurado à Rádio Borborema, Límltada, o direito de estaoelecer, na cidade de Campina Grande,
Estado da Paraiba, uma estação radiodifusora destinada a executar o
serviço de radiodifusão, com finalidade e orientação intelectual e ínstrut.íva, e .com subordinação a tôdas
as obrigações e exigências instituídas
nesse ato de 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 juizo 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
se responsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas denegar o registro do contrato de que
trata esta cláusula.

In
A concessionária é obrigada a:
a) constituir sua diretoria exclusiva-'
mente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efetivamente,
nos outros serviços' técnicos e admí-
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nistrativos, dois terços, no mínimo de
pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem prévia audíêncía do

Govêrno;

suspender, por tempo que for
determinado, o serviço, todo ou em
.parte, nos casos previstos _no regulamento dos serviços de radíocomuníd)

cação

(decreto 11.° 21.111, de' 1 de

março de 1932) 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 dh'ettoia qualquer indenização;
e)

submeter-se ao regime de fisca-

lização que, fôr instituído pelo Gc-

vêmo, bem como ao pagamento, adiantadamente, da . cota mensal para as
despesas dé físcalizaçâo a de quaisquer
contribuições que venham a ser es-:
tabelecidas em lei ou regulamento
sôbre a matéria;
f) fornecer ao Departamento dos
Correi-os e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exigir para
os efeitos de fiscalização e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdaa
as informações que permitam ao 00vêrno 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 fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais
aplícáveís ao serviço de concessão;
i) irradiar, diàriamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas determinados, o programa nacional e o panamerlcano;
1) 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 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 defírrítívo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêmo;
m) submeter-se à ressalva de direito da União sôbre todo o, acervo

ExECUTIVO

da sociedade, .para garantia da liquí.,
.daçâo de qualquer débito para com
ela·

.
submeter-se à ressalva de que e..
freqüência distribuída à sociedade não·
constitui direito de propriedade, e
ficará sujeita às regras estabelecidasno regulamento .dos serviços de rádio;
comunicação (decreto n.v 21.111), ou
em outro que vier a ser baixado sôbre
o assunto, íncldíndo sempre '5ôbre
essa freqüência o direito de posse da

"l)

União:

.

o) submeter-se aos preceitos ínstdtuídos nas convenções e regulamentos
Internacionais; bem como a tôdas as;
drsoosiçôes contidas em leis, regulamentos e instruções, que existam ou
venham a existir. referentes ·OU aphcáveís ao serviço da concessão.

IV
A concessionária não poderá alte-.
rar, 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 acôr ..
do com as prescrições técnicas que e&tiverem em vigor ou vierem a vigorar.
V

No regime de fiscalização. que rôr
instituído, fica assegurado ao Govêrno, quando julgar conveniente, o direito .deexaminar como melhor lhe
aprouver, os livros, escrituração e tUQO
que se tornar necessário a essa riscaIízação.
VI

Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não-esteja prevista a imediata caducidade da
concessão, o Govêrno poderá, pelo 01gfí,o . fiscalizador, ímpôr
concessionária multa de CrS 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 corretos
e Telégrafos. dentro -do 'prazo improrrogável de trinta (3D). -dias a contarda.' data da notificação feita diretamente à concessionária ou da publicação do ato no Diário Oficial.
.à

VII

Em qualquer tempo, são aplicáveis

·à concessionária os preceitos da le-

gislação sôbre desapropriação por ne-
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icess'idade OU utilidade pública e requí:sições militares.
VIII
A concessão será conaiderada caduca, para todos os efeitos, sem direito
a qualquer indenização:
a) se, em Lodo o tempo, tõr verifr-'
.oada inobservância das disposições
contidas' nas ,'alíneas a, b, c, à, e (in
fine), i, lc. e l da cláusula UI;
b) se não forem pagas, dentro aos
prazos .estabelecidos a cota e contribuições a que se refere a alínea e da
.eláusula III bem como a .mportância
de qualquer multa imposta nos têrmos da cláusula VI;.
c) se, em qualquervtempo. se veríficar ti emprêgo 'da catação para outros fins que não os determinados na
.concessâo 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) .se, depois de estabelecido,' fôr o.
serviço mterromp.do por mais de trinta. (30) dias consecutdvos, ou se verificara' incapacidade da concessionária
'para executar o serviço, salvo mutivo
de fôrça maior, devidamente provado
e r econheeido pelo Govêrnoi.
b) &2 a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis de
-nulta .
§ 2.° A concessão será considerada
perempta se o Govêmo não julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.
::1.io de Janeiro, 17 de dezembro de
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EXECUTIVO

sem direito de exclusívídade, uma estação destinada a executar Os ser'viços 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 serassinado dentro do prazo de 60 dias
a contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oiícuü. sob pena
de ser logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro,' 17 de dezembro' de
1946, 125.° da Independência e 58.0
da República,
EURICO

G..

DUTRA.

Clovis Pestana,

CLAUSULAS A QUE SE REFERE
O DECRETO N.o ~2.301, DE8TADATA
I

Fica assegurado à Rádio Sociedade
Norte de Minas S. A. o direito de estabelecer, na cidade de Conquista, Es-tado da Bahia, uma estação radiodifusora destinada a executar o' serviço. de radiodifusão, com finalidade
e orientação intelectual e instrutiva,
e com subordinacão a tôdas as obrtgações e exigências . instituídas nesse
ato de concessão.
II

Outorga concessão à Rádio Sociedade
'Norte de Minas S.A., para estabelecer, na cidade de Conquista, Estado
da Bahia, uma estação radiodifu,sora.

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 alegisla~'
ção 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.

O Presidente da República, usando
da atribuíção que ·lhe confere o artigo 87" n.c I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Sociedade Norte de Minas S. A., e tendo
'em vista o .disposto no artigo 5.°,
n,e XII, da mesma Constituição, decreta:
Al'tig{) único. Fica outorgada con'Cessão à Rádio Sociedade Norte de
MinasS.A. para estabelecer, na cídade de Conquista, Estado da Bahia;

IH
A ,concessionáriá é . obrigada a:
a). constituir sua diretoria exclusivamente de brasfleíroa 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;

19·tG. -

Clóvis Pestana.

DECRETO N.' 22.301 - DE 17
DE DEZEMBRO DE 1946

A

350

ATOS

DO

PODER

c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem prévia audiência do Govêrno:
d) suspender, por tempo que fór
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de radtocomunícaçâo (Decreto n.c 21.111, de 1 de Março de 1932) 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 a. intimação,
sem que,por isso, assista à sociedade
direito a qualquer indenização;
e)
submeter-se ao regime de fiscalização que fôr instituído pelo Govêrno, bem como ao pagamento, adiantadamente; da cota mensal 'para
as despesas de ffscalízaçâo e de quaisquer contribuições que venham a ser
estabelecidas em lei ou regulamentos
sôbre a matéria;
f) fornecer ao Departamento dos
Corretos e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exigir. para
os efeitos' de fiscalização e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdae
as informações que permitam ao Govêrnc apreciar o modo como está sendr executada a, concessão;
g) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e írradíacões lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com o visto
do órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) Irradiar, díàríamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
d1ase horas determinados, o programa nacional e o panamertcano:
"
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, orça.mentos e tôdas. as especificações céc..
nícas das instalações, inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
.
I) 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 fõrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido. pelo Govêrno:
m) submeter-se á ressalva de direito da União tôdo o acervo da so-

EXECUTIVO

cíedade, 'para garantia da liquidaç~
de qualquer débito para com ela;
.
n) submeter-se á
ressalva de que
a freqüência distribuída à sociedade
não constitui direito de propriedade e
ficará sujeita às regras estabelecidas
no regulamento dos serviços de raôlccomunicação (Decreto n.v 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) subme-ter-se 'aos preceitos ínatítuídos nas con venções e regulamentos internacionais, bem como a tôdas
ás disposições 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 Govémo,
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
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 nscelízação .

VI

Pela inobservância de qualquer. das:
presentes cláusulas, em que não esteja
prevista a imediata caducidade da
concessão, o Govêrno poderá, pelo
órgão físcalízador, "impor à concessionária multa de crs 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil crusetrosj , conforme a : gravidade da
<

ínfraçâo:

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 concessionária os preceitos dá Ie-:
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gislaçâosôbre ?~sapropr}ação por necessidade ou uttlídade pública e requísições militares.
VIII

concessão será considerada Caduca, para todos os efeitos, sem direito a qualquer indenização':
a) se, em todo o tempo, fór verificada ,inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, d, e (in
fine), i, k e 1 da cláusula UI; ,
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e contribuições a que se refere a alínea e da
cláusula In bem como a' importância
de qualquer multa imposta nos têrm.e da cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo, se vertficar o emprêgo da estação para outros fins, que não os determinados na
concessão' e admitidos pela legislação
,
que reger a matéria.
§ 1.° Poderá a concessão ser de.
clarada caduca, a juizo do Govêrno
sem direito a qualquer indenização:'
a) se depois de estabelecido rôr o
serviço interrompido 'por màis 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
Govêmo:
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, 17 de dezembro de
A

1946. -

Clovis Pestana.

)ECRETO N.o 22.302 -

DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1946

Outorga concessão à Rádio Araripe
Limitada, para estabelecer, na cidade de Crato, Estado do Ceará,
uma estação raasoaü usora,

Presidente da República, Usando
atribuição .que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, atendendoaoque requereu a Rádio Ararfpe, Limitada, e tendo em vista o
disposto no art. 5.°, n.? XII, da
mesma Constituição, decreta:
Artigo único. Fica outorgada concessão à Rádio Araripe, Limitada,
para estabelecer, na cidade de Grato,
Estado do oeará; sem direito de exclusividade, uma estação destinada a
O

~a
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xecutar os serviços de radiodifusão,
nosvtêrmos das cláusulas que com
.stc- baixam, assinadas pelo Ministro
-Ia Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato de-"
torrente desta concessão deverá ser
.ssínaüo dentro do prazo de .fiO días
e-contar da data da publicação dêste decreto no Diário Oficial sob pena
de ser logo considerada nula a ccncessão.
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro- de
1946, 125. ° da Independência e 58. °

da República.

EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

CLAUSULAS A QUE ss REFERE
O DECRETO N.' 22.302, DESTA
DATA

r
Fica. assegurado à, Rádio Arartpe,
.imttada, o direito de estabelecer, na
cidade de Crafo, Estado do Ceará,
uma estação radiodifusora destãnada
executar o serviço de radlodífusâc,
om finalidade e orientação, íntelecual e instrutiva, e com subordínaçào
tôdas as obrigações e extgênctas
nstítuídas nesse ato de concessão.
II
A 'presente concessão é outorgada
ielo prazo de dez (lO) anos, a contar

da data do registro dêste contrate
pelo Tribunal de Contas, e renovável,
a juízo do Governo, sem prejuízo da
Faculdade que lhe assegura. a Iegíslaçãc vigente, de, em qualquer tem-:
po, desapropriar, no ínterêsse geral,
o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não
e, responsabiliza por indenízação alguma, se -o Tribunal de Contas denegar o registro do contrato de que
rata esta clausula.
IH
"A concessionária é obrigada a:
a) constitutr . sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos,
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasdlerros .natos 'e'
bem assim a empregar; efetivamente,
nos outros serviços técnicos e administrativos, dois têrços, no mínimo"
de pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta ou indiretamente, 'a concessão, sem pré-o
via audiência do Govêrno;
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d) suspender, por tempo que fôr
'determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços -da radiocomuntca-'
ção (Decreto.n.? 21.111, de 1 de Março
de 1932) 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 a intimação, sem que.
por isso, assista à sociedade direito a
qualquer indenização;
e) submeter-se ao regime de üecalízacão que fôr instituído pelo Govêrno, bem como ao pagamento,
adiantadamente, da cota mensal para
as despesas de fiscalização e de quais-quer contribuições que venham a, ser
estabelecidas em -Iel ou regulamentos
sôbre a matéria;
j) fornecer ao Departamento. dos
-Correíos .e Telégrafos todos os ele. rnentos que êste venha a exigir para
os efeitos de fiscalização e, -bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas
as informações que permitam ao GÇIvêrno .apreciar : o modo como 'está
sendo executada a concessão;
g) manter sempre em ordem e em
día o registro de todos 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) .írradíar, diàriamente, os boletins
ou' avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
'dias e horas determinados, o programa
nacional e o panamerícano;
1) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
à aprovação do Govêrnc' .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, orça.mentoa 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 pelo Govêrno;
m), submeter-se à ressalva de di.reíto da União todo o acêrvo da socíe-

ExECUTIV.O

dade, para garantia da liquidação .ãe:
qualquer débito para com ela:
n) submeter-se à ressalva de qúe
a .Ireqüêncía distribuída à sociedade
não constitui direito de propriedade e
ficará sujeita às regras estabelecidas
no regulamento dos serviços de radio'~
comunicação (Decreto n.v 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 lnstl.,
tuídos nas convenções e regulamentos'
internacionais, bem como a tôdas as
disposições contddas em leis, regulamentos e instruções que existam; ou
venham a existir, referentes ou aplícáveís ao serviço da concessão.

IV
concessionária não poderá alterar•
'em qualquer tempo, seus estatutos
sem prévia aprovação do Governo;
assim como se obriga a manter sua
estação em perfeito, funcionamento,
com a eficiência necessária e de acôrdo
com as 'prescrições técnicas que vestiverem em vigor ou vierem a vigorar.
A

V

No regime de fiscalização que fôr
institudo, fica assegurado ao' Govêrno,
quando julgar conveniente, o direito
de examínaa- 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 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. AimportânCla 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
publicaçâo do ato no Diário Oficial.

VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessíonárta os preceitos. da legislação sôbre desapropriação por ne-
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cessidade ou utilidade pública e requisições militares.

VIII

EURICO G. DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N.' 22.322- DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1946

cláusula UI;

1946. --:- Clovis Pestana.

DECRETO N.' 22.321 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1946
Autoriza o cidadão brasileiro Narciso
Ormond a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atrtbu'ção que lhe confere o artigo
87. número' l, 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 Narciso Ormond, residente em Cuiabá, Estado -de Mato
Grosso, a comprar pedras preciosas,
nos têrmos do Decreto-lei n.c 466, de
-i de junho de 1938, constituindo título
Coleaão das Leis -
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desta autorização uma via autêntica
do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58/' da
República.

A concessão será considerada caducs, para todos os efeitos, sem direito a qualquer índenlzação:
á) se, em todo o tempo, fôr verificada inobservância das díspcsíçõee
contidas nas alíneas "a", "b", "c",
'''d'', "e" (in fine), "J", "k". e "1" da
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 impos-ta
nos têrmos da cláusula VI;.
c) se, em qualquer tempo, se vert!ficar o emprêgo da estação para outros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação
que reger a matéria.
§ 1.° Poderá a concessão ser declarada caduca; a juízo do Govêrno,
sem direito a. qualquer indenização:
a) se depois de estabelecido, fôr o
servíço interrompido por mais de trinta (30) dias consecutivos, ou se se vertücar a incapacidade" da concessionária para executar o serviço sal 'la
motivo de fôrça maior, devidamente
provado e reconhecido pelo Govêrno;
i» 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 Jane-iro, 17 de dezembro de

EXECUTIVO

Autoriza o cidadâo brasileiro Pedro
Rosa Martins a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conrere.o artigo
87, número I, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. ° 46i{ de
4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão bras.Ielro Pedro Rosa Martins,
residente em Balisa, no Estado de
Goiás, a comprar pedras prectosas.nos
têrmos do Decreto-lei n.v 466. de 4 de
junho de 1938, constituindo título desta a utonaacão uma via autêntica do
presente Decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
194.6, '125.° da Independência e 58.° da
-

República.
EURICO G. DUTRA

COrrêa e Castre

DEORJETO N. ° 22.323 -'- DE 20 DE
DEZEMlBRO DE 1946
Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Guimarães a comprar pedras
preciosas.

O Presidente da República, usando
'daatribuição que lhe confere c artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.c 466.
de 4 de junho de Ü)38, decreta:
,
Artigo único. Fica autorizado. o cidadão brasileiro Osvaldo. Guimarães.
residente em Conceição das Alagoas,
Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos têrmos 10 Decrto-leí n.c 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta auto-o
rização uma Via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
de 1946, 125.° da Independência e
58.' da República.
EURICO G. DUTRA.
Corrêa e Castro.
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DECRETO N.' 22.334 - DE 23
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede à "ltamaraty" Companhia
Nacional de Seguros Gerais autorização para funcionar e aprova seus
estatutos.
O Presidente da República, usando
, da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 :f: concedida autorização
para Iuncícnar em operações de se~
gUl'OS e resseguros dos ramos elementares, a que se r-efere OM't. 40, n.v 1,
do Decreto-lei n.c 2.063, de 7 de março de 1940, à "Itamaraty" Companhia
Nacional de 'Seguros Gerais, -com' se~
de nesta cidade d-o Rio de Janeiro,
constituída por escritura pública lanada em notas do 12;° Ofício desta
mesma cidade, a 7 de fevereiro 10
ano corrente, ratificada e retificada
pela escritura pública lavrada no
. mesmo Ofício, a 17 de outubro, ficando aprovados os respectivos, estatutos adotados pelos subscritores do
seu capital e constantes das duas esturas aludidas.
Art. 2.° A sociedade ficará, integralmente sujeita càs leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vígorar, sôbre o objeto da autorização
de que trata o presente decreto.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições

em contrário.

.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1946, 125.0 da Independência e ,58.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DEcRETO N.' 22.335 - DE 26 DE
DEZEMiBlRO DE 1946
Outorga à firma Soares & Ola .. concessão para o aproveitamento da
enerçia hidráulica de um desnível,
existente no rio Poquim, üunritc e
município de Itambacuri, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República., usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e

nos' têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto número 24.643, de
10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adqv!ridos, é
outorgada à firma 'soares '& Cia.,
que explora os serviços de energia

EXECUTIVO

elétrica em Teófilo Otôni, concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica de um desnível 3xistente
no río Poquím, distrito e mumciplo
de Itambacurl, Estado de Minas Ge-'
rais.
§ 1.° Em portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprova..;
cão dos proj-etos, serão determinadas
a altura da queda a aproveitar, bem
como a descarga e a potência conce;
didas ,

§2. o O aproveitamento destína-ss,
produção, transmissão, transforma,
cão e distribuição de energia cletr!..
capara serviços públicos e de utilidade pública e para comércio de:
energia na zona da concessionária.
Art. 2.° Sob pena de oadueidade
do presente título, a concessionária
obriga-se a:
I _ Registrá-Io na. Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Producão Mineral do Mlnístérío da
Agricultura, dentro de trinta (30)
dias, contados da sua publicação.
.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão. dentro do prazo de sessenta (tiO) dias, contados da data em
que ror publicada a aprovacâo da respectdva minuta pelo Ministro da Agrtcultura.
!II - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Águas, para os fins de
registro, dentro-doa sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão de Aguas, dentro do
prazo de um (1) ano, contado da date
da publicação do presente decreto:
a) estudo hidrológico da região curva de descarga do. rio, obtida mediante medições diretas e correspondentes, pelo menos, a um (1) ano de

8.

observação;

.

.

planta em escala razoável do
trecho do curso dágua a aproveitar,
com indicação dos terrenos marginais
inundáveis pelo remanso da barragem'
er' estudo da acumulação e cubaçâo
da bacia;
à) perfil geológico' do terreno no
local em que deverá ser construída a
barragem;
e) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação do tipoadotado;
j) cálculos e desenhos· detalhados,
em escalas razoáveis, dos vertedouros,
adufas, comportas, tomada, dágua, canal de aducão e castelo dágua:
g) justificação do tipo de conduto
forçado adotado; cálculos índispensá-.
b)
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veis: planta e perfil, com tôdas as in- .
t) orçamento detalhado para cada
<licações necessárias, em escalas raqual dos itens precedentes.
zoáveis;
V :....- Obedecer, em todos os projetos,
h) cálculos e desenhos dos pilares,
as prescrições de ordem técnica deterpontes e blocos de ancoragem, índtsminadas pela Divisão de .Aguas, do
.-pensáveisao assentamento dos conduDepartamento Naciona-l da Produção
tos forçados:
Mineral, do Ministério da Agrfcultura,
í) cálculo
do martelo dágua e
Parágrafo único. Os prazos a que
cálculo e projeto da chaminé de equise refere êste artigo poderão ser prorjíbric:
rogados por ato do Ministro da Agrlj) justificação do tipo de turbina
cultura, ouvida a Divisão de .águas ,
adotado, rendimento soe diferentes
Art. 3. ° A minuta do contrato díscargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8,
cicllnar desta concessão será prepaaté plena carga; sentido de rotação e
rada pela Divisão de Águas, do Deparrotações por minuto; velocidade catamento Nacional da Produção Miracterística e velocidade de embalaneral, e submetida .à aprovação' do
gero ou disparo; reguladores e apareMinistro da Agricultura.
lhos de medição; indicação do enguüArt. 4. ° A presente concessão vimérito com 25, 50 e 1.00 por cento de
gorará pelo prazo de trinta (30l dias,
variação de carga; tempo de fechacontados da data do registro do resmento; desenho devidamente cotado;
pectivo contrato na Divisão de Agüas.
7c) projeto do, canal de fuga; sua
capacidade de -vasão:
Art. 5.° A" concessionária fica abri.
l) juet.ücacão do tipo de gerador
gadaa construir e manter nas proxiadotado; sentido de rotação; tensão,
midades do local do .aproveitamento,
freqüência e potência calculada com
onde e desde _quando fôr determinada
COS 0 que não exceda 0,7; rendimenpela Divisão de Águas, as instalações
to sob diferen tes cargas, em múltinecessárias a observações Iinímétrtcas
plos de inteiros de 1/4, ou 1/8 até
e medícôes de descarga, do curse dágua
plena carga, respectivamente com
que vaí utilizar, e a realizar as obserOOS 0 = 0,7; oos 0 = 0,8 .e
vacôes de acôrdc com as instruções da
cos 0 = 1; regulação da tensão e mesma Divisão.
sua variação; reguladores, queda' de
Art. 6.° A concessionária é assegutensão de curto circuito; detalhes e
rada, durante-a vigência da presencaracterísticas fornecidas -pelos raonte concessão e respeitados os direitos
cantes; tipo, potência, tensão, rendide outrem anteriormente adqulrídos,
mento e acoplamento da excttatria:
a autorização para fazer o comércio
GD2 no grupo motor gerador;
de energia hídro-elétríca na zona da
m) esquema geral das ligações;
concessão.
n) para os transformadores elevaArt. 7.° O capital _3 ser remunedores e aoaíxadores de, tensão, as mesrado será 'o efetivamente invertido nas
mas exigências feitas aos -geradores;
instalações da concessionária, em funo) desenhos dos quadros de contrôle,
ção de sua indústria, concorrendo, de
com indicação de todos os aparelhos
forma permanente, para a produção,
que nêles serão montados;
,
transmissão, transformação e distrip) desenhos detalhados (planta e
buição de energia elétrica.
elevação) das celas de baixa e alta
Art. 8. 0 As- tabelas de preço de
tensão, com indicação de todos os apaenergia serão fixadas pela Divisão de
relhos que nelas serão montados, bem
.éguas, no momento oportuno. e triecomo das' entradas e saídas dos connalmente revistas, de acôrdoicom o
dutores e suas ligações às barras gedisposto no art. 180 do Código de
rais;
.égúas,'
q). desenhos indicando a saída da
linha de alta tensão de transmissão:
Art. 9.° Para manutenção da ihpara-raios, bobinas de choque e ligategridade da capital a que se refere o
ções contra supertensôes:
art. 7. o do presente decreto, será
criado um fundo especial de reserva,
r) projeto da linha de transmissão
que proverá as renovações determina;
- planta e perfil: cálculo mecânico
das pela depreciação ou Impostas por
e elétrico com COS 0 = 0,8; perda de
acidentes.
potênci-a; tensão na partida e na chegada; distância entre os condutores;
Parágrafo único. A constituição
s) projetos detalhados dos edifícios,
dêsse fundo, que se denominará reinclusive cálculo de estabilidade e esserva de renovação será realizada por'
cotas especiais, que incidirão sôbre .as;
pecificações dos materiais' empregados; ,
tarifas, sob forma de percentagem ..
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Estas cotas serão determinadas conrorme a duração média do material
a cuja renovação dita reserva tiver
de atender, podendo ser codificadas,
trâenaêmente, na época da revisão das
tarifas.
Art. 10. Findo o prazo da concessão,
tôda a propriedade da concessionária,
que no momento existir, em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão, transformação e dístrtbuição da energia elétrica, referente
ao aproveitamento concedido, reverterá ao Estado de Minas Gerais, mediante indenização, na base do custo
histórico, do capital não amortizado
deduzida a reserva de renovação a
que se rererc o parágrafo único. do' artigo 9. o dêste decreto.
§ 1. o Se o Estado de Miu3.'5 Gentis
não fizer uso do -seu direito à reversão, poderá 'a concessionária xequerer ao GovêrnoFederal que a concessão seja renovada pela forma' que,
no respectivo contrato, deverá ficar
prevista.
§ 2. ° Para os efeitos do § 1. o dêste
artigo, fica a concessionária obrigada
e dar conhecimento ao oovemo vrederal da decisão do Estado de Minas
Gerais 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. 11. A concessionária gozará,
desde a data do registro de que trata
o art. 4. ° e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes do
Código de _Águas e das leis especiais
sobre a matéria.
.
.
Art. 12. Fica declarada. caduca, por.
expressa renúncia ou' desistência da
Interessada, a concessão entenornien-.
te outorgada pelo. Decreto 11.° 6.024
de.24 de julho de 1940, para o a,pro:
veítamento
progressivo de energia
hidráulica da cachoeira Líndenbergh,
no rio Mucurí, acima da barra do córrego Mandessata, município de Teófilo
Otoni, Estado de Mina-s .Geraís ,
Art. 13. O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1946, 125. ° da Independência e 58.o
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

ExECUTIVO

DECRETO N.' 22:336 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1946
Outorga concessão à. Rádio Dijusara
Brasileira. S. A., para estabelecer
na cidade de Uberlânàia, Estado dê
Minas Gerais, uma estação radiodi_
jusora.

O Presidente da Reuública usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, n." l, da Constdtuição.caten.,
dendo ao que requereu a Rádio Ditusara Brasüeíra S. A., e tendo em vista o disposto no artigo 5.°, n.c XII· da
mesma Constituição, decreta:
'
Artigo único. Fica outorgada concessão 11 Rádio Dífusora Brasileira
S. A.. para estabelecer, na cidade de
Uberlândta, Estado de Minas Gerais
sem direito de exclusividade, uma 'es':
taçâo. destinada a executar os serviços
de radiodifusão, nos têrmos das cláusulas que com êste baixam, assinadas
pelo Ministro da Viação e Obras. Públicas.
Parágrafo úni-co. O contrato d-êcorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro do prazo de 60 dias a
contar da data da publicação dêste
decreto no D!ário Oficial, sob pena de
ser logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1946, 125.° da tndepenõêncta e 53.° da
República.
.
EURICO G. DUTRA,

Clovis Pestana.

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O

DECRETO

22.336

N.o

DATA:

'

DESTA

I

Fica assegurado à Rádio Dlfusora
Brasileira S. A. o direito de estabelecer', na cidade de Uberlândía Estado
de Minas Gerais, uma estação radiodifusora destinada a executar o serviço de' radiodifusão, com flnalídade e
orientação intelectual e instrutiva. e
com subordinação a tôdas as obrigações e exigências, instituídas, nesse ato
de concessão.
II

A presente concessão é outorgada
peto prazo de dez (10) anos, a contar
da data do registro déste contra to pelo
Tribunal de Contas, e renovável a
juízo do Govérno, sem prejuízo da faculdade que lhe assegura a legislação
VIgente, de, em 'qualquer tempo; de-
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sapropriar, no interêsse g-eral, 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.
IH
A, concessionária é obrigada a:
a) constituir sua, Diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
hem assim a empregar, efetivamente,
nos outros _serviços técnicos ,8 administrativos, dois terços, no mínimo, de
'pessoal brasileiro;
c) não .transferir, direta ou índíretamente, a concessão, sem prévio, audiência do Govêrno:
d) suspender, por tempo que fôr d-eterminado, o serviço, todo ou em parte, nos casos previstos nn reeutamento dos serviços de radiocomunícaçâc
(Decreto n.? 21.111, de 1 de março .9-e
1932) 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 -indentzacão:
e) submeter-se ao regime de fiscalização que fôr instituído pelo Govêrno, bem como ao pagamento, adiantadamente, "da cota mensal para as
despesas de fiscalização e' de quaisquer contribuições que venham a ser
estabelecidas em lei ou regulamentos
sôbre a matéria;
f) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos os elementos
que êste venha a exigir para os efeitos dê fiscalização e, bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas as
-fntormações 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 fiscalizador;
,
h) obedecer às .posturas municipais
aplicáveis a-o serviço de concessão;
i) irradiar, díàriamente, os boletins
ou avisos do- serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas determinados, o programa
nacional e o pari-americano;
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
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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 Govêmo, as plantas" orçamentos e tôdas as especificaçõe-s técnicas
das instalações, inclusive a relação
minuciosa do material a empregar;
I) 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, devídameute comprovado e reconhecido pelo Govêrno:
.
m) submeter-se à ressalva de direito
da União todo o acervo da sociedade,
para garantia da liquidação de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalvá de que a
freqüência distribuída à sociedade não
constitui direito de proprieda-de e ficará suj-eita às regras estabelecidas no
regulamento dos serviços de radiocomunicaçâo (Decreto n.c 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
internacionais, bem como a tõdas as
disposições contidas em leis, regula':'
mentes e instruções' que existam ou
venham a existir, referentes ou apltcáveís 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 acõrdo- com
as prescrições técnicas que estiverem
em Vigor ou vierem a vigorar.
V

No regime de fiscalização que fôr
instituído, fica assegurado ao Govêr..
no, quando Julgar conveniente, o di..
reíto 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 Govêrnc poderá, pelo órgão fiscalizador, impor à concessionária multa de Crg 100,00 (cem cruzeiros) a 01'$5.000,00 (cinco mil cruzei-
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ros) , conforme a gravidade. da infra-

ção.
Parágrafo único. A importância'. de
qualquer multa ESTá recolhida à Te-

souraria do Departamento dos Correios 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 D.iáTio Oficial.

VII
. Em qualquer tempo, são aplicáveis

à concessionária 08 preceitos da legislação sôbre desapropria-çãopor necessidade ou utilidade pública e requisições militares.

VIII
A concessão será considerada caduca,para todos os ef-eitos, sem direito
a _qualquer indenização:
a). sé, em todo o tempo, fôr verificada inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, â, e (in
fine), 7, 7c e I da cláusula IH;
b) S'8 não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e contríbuições a que se refere a alínea e da
cláusula IIl, bem como a importância
de qualquer multa imposta nos têrmos da cláusula' VI;
e) se, em qualquer tempo, se verificar o emprêgo da estação para outros rins- que não os. determinados na
concessão e admitidos' 'pela legislação que reger a matéria.
.
§ l.°Poderâ a concessão ser declarada caduca, a juízo do Govêrno, sem
direito, a qualquer indenização:
a) se depois de estabelecído.ifõr o
serviço interrompido por mais de trtnta (30)' dias consecutivos, ou se se vertffoar a incapacidade' da concessionária para executar o serviço salvo motivo de fôrça maior, devidamente provado e reconhecido pelo Govêrno;
b) se a concessionária incidir .relteradamente em infrações passíveis
de multa.
§ 2.° A concessão será considerada
perempta se o Govêrno não julgar
conveniente renovar-Ihe o prazo.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1946. -

Clovis Pestaria.
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DECRlETO N.' 22.340. DE 36 DE
ZElV'..BRO DE 1946

DE~

Concede à taonaena e llmenita do
Brasil Mibra S. A. autorização para
funcionar como emprêsa de mmeração.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c X, da Constituição etendo em vista o que dispõe o Decretolei n.? 938, de 8 de dezembro de
·1938, decreta:
Artigo único E' concedida
Monazita e Ilmenita do Brasil Mibra
S. A., sociedade anônima em que
se transformou a Monazita e IlmeDita do Brasil Ltda. pela escrrtura
pública de doze (12) de outubro de
mil novecentos e quarenta e cinco
(1945), lavrada no livro cento e ctnqüenta e seis (156) , do cartório
do 2.° Ofício de Notas da cidade de
Vitória, com sede nesta mesma. cí-.'
da.de, autorização para funcionar como emprésa de mineração, de aCÔTdo com o que dispõe o Decreto-lei
n.c 933, de 8 de dezembro de 1938,
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.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro
de
1946, 125. ° da Independência e
58. 0 da República.
à

EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 22.341 ~ DE 26
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede autorização à Socieâaãc Fôrça e Luz de M(J,nhuassu Limitada
para funcionar como emoréea de
águas e de energia hidrául1.w.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig-o - 87, inciso I, da, oonsti'ancão tendo em vista o disposto no Decreto lei
n.v 9S-8,de 8 de Dezembro- de 19'38, e
o que r-equereu a Sociedade FÔ1'ça e
Luz de Manhuassu Limitada, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Sociedade
Fôrça e Luz de Manhuassu Limitada,
com sede na cidade d-e Manhuassu,
Estado doe Minas Gerais, a autorizaçã-o para funcionar como emprêsa de
águas e de energia' hidráulica, de que
trata o Dec-reto-lei n.c 93'8, de 8 de
Dezembro de 1938; ficando a mesma
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obrigada, para os seus objetivos. a sa~
nsrazer integralmente as 'exigências
do Código de Águas (Decreto número 24.G43, de 10 de Julho de 1934)
leis subseqüentes e seus regulamentos,
sob pena da revogação do presente ato.
Art. 2.° O presente decreto entra em
vigor na data da sua publicação. r€;vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de dezembro de
1946, 125.0 ' da Independência e 58.0 da
República.
EURICO G.

Daniel de

DUTRA.

coruuno.

DECRETO N.' 22.342 _ DE,26
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede tuitcrizaçâo para funcionar
como emprêsa de energia elétrica, à
sociedade Fôrça e Luz do Mucurí)
Limitada.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto-lei TI.O 938, de 8 de dezembro de
1938, e o que requereu a sociedade
Fôrça e Luz do Mucuri, Limitada, decreta:
Art. '1.° E' concedida à sociedade
Fôrça e Luz do Mucuri, Limitada, com
rede nesta Capital, a autorização para funcionar, como emprêsa de ele.
'trícldade conforme o Decreto-lei n.o
938, de 8 de .desembro de 1938, ücando a mesma obrigada, 'Para os s-eus
objetivos, a satisfazer Integralmente
as exigências do Código de Águas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho
de 1934), leis subseqüentes e seus 1'3gulamentos, sob pena de revogação do
presente ato.
'
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,'
revogadas as disposiçõ-es em centrário.
.

Rio de_Janeiro, 26 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.0 da

República.
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DECRETO N.' 22.354 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1946
Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriar os terrenos necessários à construção de bcrraqem,
linha de transmissão e estrada de
serviço, para a realização do apro~
ueitamento da' energia hidráulica
de um' desnível no rio Leão, muniçípio de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina, de que é concessionária a firma "Comércio e I ndústria SauHe Pagnoncelli S. I A.".
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8-7, número I, da Constituição, e
tendo, em vista o, requerido pela interessada e o disposto no art. 151,
letras a e b do Código de Águas, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utlIidade pública, nos têrmos dos artigos
3.° e 5.°, letra h, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
duas áreas de terras de 34.400 m2 e
455.600 m2 de propriedade atribuída
à Enéas Atanásio, necessárias à eonstruçâo da barragem; linha de transmissão e estrada de serviço, para a
realização do aproveitamento da-energia hidráulica do desnível situado no
rio Leão, município de Campos Novos,
Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. As áreas de terreno a expropriar estão representadas nas plantas aprovadas pelo Ministro da Agricultura.
Art. 2.° Fica autorizada a "Comércio e Indústria Saulle Pagnoncelll Sociedade Anônima", concessionária do
aproveitamento em virtude do Decreto n.c 1ô. 521, de ·4' de setembro de
19-40, a promover a desapropriação
das referidas áreas, com fundamento
nos arts. 3.° e 5.° do Decrete-lei nÚR
mero 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 centrá-

lia.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
194ô, 125.° da Independência e 58.° da

República.
Daniel de Carvalho.

EURICO G. DUTRA.

EURICO

Daniel de Carvalho.

G.

DuTRA.

360

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.' 22. 357 ~ DE 27
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede à sociedade "Pcuscuia & Cia.
·Limitada", autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegação. de caoctaeem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei
n.O 2.784, de 20 de novemoro de
1940. ,
O Presidente da República, aten-

dendo ao que requereu a sociedade
"Pousada & Cía . Limitada", autorizada a funcionar pelos Decretos números 16..785. de 11 de outubro de
1944 e 20,262, de 2ü de dezembro df'"'
1945, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade "Pousada & .Cia.. Limitada",
com sede na cidade de Santos, Estado
de São Paulo, autorização 'para contdnuar a 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,
e com as alterações introduzidas em
seu contrato social pelas escrituras
públicas de 19 de setembro de 1946
e 23 de novembro de 1946. obrigando-se a _mesma sociedade a cumprir
integralmente as leis e rregulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1946, 125,° da Independência e 58.° da
República.
EURICO.

G,

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.' 22.358, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1046
Concede à Socíeâsuie Anônima "Bêacíc
& Decker, Inc.", autoríeaçtic pura
tumcionar na República.

O . Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade"
anôníma "Black &. Decker, rnc. ", deereta:
Artigo único. E' concedida à sociedade amônâma "Black & Decker,
111C.", com sede na cidade de 'I'owson,
Condado de Baltémore, Maryland, Estacos Unidos da Amérlcav autortzação
para funcionar na ft'l;rpúJblica com o
capital de Cl·$ 46:8.000,00 (quateocentos e sessenta coito mil cruzeiros) e
com os estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de E.s~
tedo do 'I'rabalho, Imdúetrta e 00-·

mércío, fícamdo a mesma sociedade
obrigada a' cumprir Integralmente as

EXECUTIVO

leis e regulamentos em vigor, ou oue
venham a vígcrar, sôbre o objeto -da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
le46, 12-5.° da Independência e 58,° da
Rcpúbhca ,

EURICXl

c,

DUTRA.

M orvan Figueiredo.

OLAUSULAS Q'(JE ACOMPANITIAM
O DECRETO N.' 22.3;;8. DESTA '
DATA
I'
A sociedade anônima "Black' & 'De.
cker, Inc. ", é obrigada a ter permanentemente um representante geral
no Brasil,' com pler.c., e Ilimitados. po..
deres patra tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem
quer com o Govêmo, quer com pa.r~
ticulares; podendo ser demandado oi
receber citação inicial pela sociedade.
TIl

Todos os a-tos que pre.ucatr no Brasil
flcarã-o. suriertos unicamente às respectívas leis e regulamentos e à jurisdição de seus trjbunaia j udíeiáa'Ios ou
administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a referida sociedade reolamae 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

reterem.

m

A -socledade não poderá r-eahzac no
Brasil os objetivos constantes do seu
Certãfícado de Incorporação que são
vedados a sociedades estrangeiras, e
só poderá exercer os que dependem'
de prévia autorízaçâo governamental,
depois desta obtida e 'sob as condições
em que fôr eoncedída.
LV

Fica de-pendente de autorização do
Govémo qualquer alteração que a 50·
cíedadectenha de fazer nos rescectívos estatutos.
.
Ser-Ihe-á cassada a autorização
pae-a Iumcionar na Repúolíca s'e ínfc'Ingtr esta cláusula.
V

Fica entendido que a autcrizaçâo
é dada sem prejuízo do princípio de
achar-se a' sociedade sujeita às dísposições de direito que regem as so~
ciedades anônimas.
W.

A infração de qualquer das clâusulas para a qual não esteja cominada
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pena especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a
cinco mil cruzeiros (C'l'$ iJ.OQ{),OO) e,
no caro doe reincidêncta;' com a cassaçf) da autortzaçâo concedida pelo
Decreto em virtude do qual. baixam
as pr0s'€'11tes cláusulas.
.
RlO de .Paneíro, 27 de dezembro de
19.46. - Morvan Figueiredo.
DECRETO N.' 22.360 - DE 27
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede à "A Nacional" Companhia
Brasileira de, Seguros Gerais cutori-:
'zação para funcionar e aprova os
seus estatutos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Ccnstituição, decreta:
Art. 1.0 E' concedida autorização
para funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, número 1, do Decreto-lei 11..0 2.063, de 1
de março de 1940, à "A Nacional':
Companhia Brasileira de Seguros Ge..
rais, com sede 11a cidade do Rio de Janeiro, constituída por escritura pública lavrada em notas de tabelião do
16.° Oítcio desta cidade, a 19· de março
de 1946, com as alterações constantes da escritura pública lavrada
em notas do mesmo tabelião, a 13 de
novembro do ano em curso, ficando
aprovados os estatutos adotados pelos
subscritores do .seu capital e constantes das referidas escnturaa.
Art. 2.° A sociedade ficara integralmente sujeita às leis e regulamen.,
tos 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, em 27 de dezembro
de 1946, 125.° da -Independência e 58.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.' 22.361, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1946
Aprova (Com modificações, alterações
idos eeuuesoe da Companhia Rio~
Graauiense de Seguros, inclusioe
prorrogação ;do prazo' social.

O Presidente da _República, usando
da atribuição que lhe contere o 'artigo 87, inciso I, na Constituição, decreta:
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Art. 1.0 Ficam aprovadas as aIte-.
rações dos estatutos sociais da Companhia Rio-Grandense de seguros
com sede na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul, autor.ízada a operar em seguros dos ramos elementares pela carta-patente
n.c 13, de 18 de outubro de 1902, as,
quais foram introduzidas, por deliberação da assembléia geral extraordinárla de acíonístas, realizada a 10
de abril de 1946, inclusive a prorrogação do prazo por mais trinta anos,
mediante as condições abaixo:
I - Os estatutos são aprovados com
as seguintes -alterações:
a) supressão, no § 2.° do art. 11, da.
expressão - a fiscalização de tôdas
as operações da Companhia;
à) manutenção do art. 30, _e suas
alíneas, dos estatutos em vigor, substituindo-se o disposto nas alíneas. e..
d é e, 'respectivamente, pelo seguinte:
c) 12% para comissão à Diretoria,
sempre que fôr distribuído aos acionistas o dividendo de seis .por centoao ano, no mínimo, observadas as
dispcsíções legais;
d~ 5% para o Fundo dos Funcion-ários, destinado à distribuição de gratdfícações e auxilies aos funcionários,
a juízo da Diretoria;
e) 5% para o Fundo de Assistência
Social, destinado a doações e contribuições para instituições de carídade..
obras de filantropia e escolas gratuitas, a juizo da Diretoria.
11 - As' alterações consignadas na
cláusula precedente deverão ser sub ..
metid.asà a-provação da assembléia
geral extraordinária de acionistas..
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da publicação dêste decretoArt. 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 disposiçõesem contrário.
.Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1946, 125.° da Indepemdência e 58.0'
da República.
EURICO G. DUTRA

Morvan FigueiredO-"
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DECRETO N. o 22.366 - DE 27 DE
DEZE:MBRO DE 1946
Autoriza o cidadão brasileiro Rui Monteiro de Sousa a comprar pedras

EXECUTIVO

Regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empre;
gados em Transportes e Cargas
TíTULO I

preciosas.

Do Instituto e seus segurados

O Presidente da República, usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo
37 número I, da Constituição, e· tendo em v.sta o Decreto-lei n.v 466, de

4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Rui Monteiro de
Sousa, residente no Distrito 'Federal,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei -n.o 466, de 4 de. junho de 1938,'constituindo titulo desta
autorização uma via autêntica do
presente Decreto.
Rio êieJaneiro, 27 de dezembro de
1946; 125,° da Independência e 58. 0 da
República.

CAPíTULCJ I
DO INSTITUTO

Art. L o O Instituto de Aposenta.
dcrfa e Pensões dos Empregados 'em
Transportes e Oargaa é pessoa jurí..
dica de direito público, sujeita a -onentaçâo e fiscalização do Mínístérto
do Trabalho, Indústria e Comércio' e
destinada -a assegurar um regime de
previdência e assistência, na forma
do presente regulamento.
Art. 2. o O Instituto de Aposentadoria e Pemões dos Empregados em
Transportes e Cargas tem sede no
Distritq Federal e ação em todo. o
tenrttóric nacional.

EURICO G, DUTRA

Cl\PíTULO Ir

Corrêa e Castro

DCS SEGURADOS

DECRETO N. o 22.367 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1946

Dá nova reâaçâo ao regulamento do
Instituto de Aposentadoria e, Pensões, dos, Empregados em Transpor w
tes e Cargas,
'

o

Presidente

da

República usando

da atribuíçâo que lhe confel'e o artigo 87, n.v li da Constituição, e dando cumprimento ao que dispõe o artigo l ãdo Decreto-lei D. O 9.683, de 30
de agosto de 1946, decreta:
Art. 1. o O "regulamento do Instdtuto de Aposentadcrla e Pensões dos
Empregados em Transportes e Cargas,
aprovado pelo Decreto n. o 21.98L de
2{} de outubro de 1946, passa a vigorar com a nova redação que lhe é
dada, conforme publicação feita .jun-

tamente com o presente decreto.
Art.. 2. 0 Revogam-se as dlspcsíçôes
'
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 27 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.

da República.

EURICO

G.

DUJ:'il.A.

Morvan Figueiredo.

Q

Art. 3. o São segurados obrtgatôrios do Instituto:
I os empregados que, sob qualquer
forma de remuneração, prestem serviços a trapiches, armazéns de café,
armazéns reguladores, emprêsas de
armaaéns gerais, emprêsas de armazéns Ingortncos e entrepostos;
II os trabalhadores avulsos, em
carga,descarga, arrumação e serviços conexos de quaisquer trapiches, ou
armazéns e depósitos:
III os empregados das emprêsas 1e
transportes' terrestres, das empregas,
de mudança, das empresas funerárias.
dos 'expressos, dos mensageíros ve dos
guarda-móveis:
IV os empregados das emprêsas de
ônibus, excetuadas as que já estavam
vinculadas a alguma Instituição de
previdência social, na forma do De..
ereto-lei n. o 627, de 18 de agôstc oe
1938;

V os empregados das emprêsas dis...
trtbuidoras de combustíveis; das ga ..
ruges e das cocheiras;
VI os trabalhadores em carga e
descarga de -carvão e minerais;
VII os empregados em serviços ae
mineração e nerrurecão no poços, ex-

cetuados os que trabalham para em-

presas vinculadas a outra. instituição
previdência social, na forma do
Decreto-lei n.« 627, de. 18 de agôsto

de

de 1938;
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VIII OS condutores pronssíonets
que dirijam veículos terrestres de
quaJquer espécíe, de propulsão mecânica e de tração animada, registrados
nas repartições competentes; com exclusão QOS que conduzem unicamente
veiculas:
_.
a)
do serviço offcíal e de instituições paraestatais;
1J)
do corpo diplomático e consular;
c) de emprêsas concessíonártas ne
serviço público;
d) "Particulares de passageiros, d.e
cuja condução não aufiram lucro ,nem
remuneração;
e)
de propriedade de agrjcurtcr,
destinados" exclusivamente ao transporte de sua produção, para o consumo local até às cidades circunvizinhas
inclusive;
IX os estivadores e demais trabalhadores em carga ou descarga sônre
água, que trabalhem, sob qualquer
forma de remuneração.. por conta propría, ou a serviço de empreganor ;
X. os conferentes, conscrtaüores e
separadores de carga, bem como os
que se ocupem em serviços de vigia.
relacionados com a estiva;
XI os carregadores devidamente
rcgíetraôos:
XII o Presidente e demais servtdores do Instdtuto:
XIII os empregados de stnctcaros,
caixas e,e acidentes e associaçoés de
empregadores, empregados ou trnbalha dores autônomos e avulsos compre;
endidos no regime. dêate regulamento.
Art. 4. o Para efeitos dêste regulamento, os segurados do Instituto
são classificados em trabalhadores fixos, avulsos e autônomos.
.
§ 1. U Trabalhador fixo é o vtnculado por -ccntrato de trabalho ao
empregador;
§- 2, o Trabalhador avulso é -o que
presta serviço, sem continuidade, a
diversos empregadores;
§ 3. o Trabalhador autônomo é o
que presta; serviços per conta própria.
Art. 5. o Serão admitidos cama se...
gurados facultntdvos 0.5 empregadores
dos segurados obrigatórios, bem como
os sócios e os diretores eleitos de qualquer sociedade contribuinte do Instituto.
Arb, 6. 0 Perderão a -qualidáde de
segurado do Instituto:
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I os que passarem a prestar serviços, em- caráter definitivo e exclusivo, a empregador sujeito ao regime
de outra instituição de previdência social, a contar da data de sua subordinação a esse empregador;
II os que, não se enquadrando na
alínea anterior, deixarem de prestar
serviços a empregador compreendido
no regime. dêste regulamento, e não
se tenham valido da faculdade de
continuar -contrihuindo, em dôbro.vna
forma da Iei:'
!II os .trabalnadores autônomos e
avulsos, que deixarem de exercer, sua
profissão, por mais de doze meses e
não tenham usadovda faculdade de
continuar vcontrlbuíndo, em ôôbro, na.
forma da lei;
IV os segurados facultativos que
deixarem de efetuar o. pagamento >je
suas.contrfbuiçôes por três meses consecutivos,

CAPíTULO III
DOS

SEGURADOS FACULTATIVOS

Art. 7. o A ínscriçâc do segurado
facultativo rer-ec-a e seu requertmento, acompanhado de documento que
prove ter mais de 14 e menos de 50
anos, e declaração {ia respectivo salário de inscrição.
§ 1.0 Entende-se por "salário de
inscrição" do segurado facultativo a
importância por êste declarada. até o
limite máximo de ors 2.000,00 (dois
mil cruzeiros) ,
§- 2. 0 O "salário de .ínscriçâo" só
poderá ser fixado em Cr$ 500,00, Cr$
1.000.00,

o-s

1.500,00 e 01'8 2.000,00,

não podendo ser inferior, em cada
idade, à importância que daria lugar
ao beneficio mínimo, estabelecido neste Regulamento.
§ 3, o A importância do salário fixado pelo segurado, por ocasião de seu
pedido de mscríção, só poderá ser alterada depois de decorridos doze meses da data da fixação, vigorando cada
alteração por igual prazo no mínimo,
respeitado o disposto no parágrafo anterior "in-fine".
Art. 8. o A tnscrtçâo ou a alteração
{ia salário só será concedida denoís
de submetido o requerente a exame
médico, em Que se verífíque 'estar o
examinado em satisfatórias condições
de saúde.
Parágrafo único. Não sendo aceito
em inspeção de saúde, somente depois de 6 meses do índefertmento do
seu pedido, poderá. o candldáto apresentar novo requerimento.
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/·~rt. 9. ° A contribuição do segurade Jacultatívo corresponderá a uma
percentagem tgual . à que eS~lver:..em
'vigor para os segurados obrígatóríos,
ínctdíndc sôbre seu "salário de íns"eríção" e será paga em dõbro.
Art. 10. O recolhimento da contribuição dos segurados facultativos será
feito por sua iniciativa, nos mesmos
prazos estabelecidos para os obrigatórtos .
Art. 11. Aplicam-se aos segurados
facultatdvcs, naquão que lhes fôr cabível, as demais disposições dês-te regulamento, relativas aos obrigatóríos .
Parágrafo único. Não se aplica aos
segurados facultativos o prazo de carência.

T!'l"'lJLO II

Da Administração
CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 12. O Instituto será admímstrado por um Presidente e terá um
Conselho Fiscal, nos termos dêste regulamento.
Art. 13. A execução dos serviços do
jnsütuto far-ee-á através de uma Administração Central e de órgãos Locais.
Art. 14. A Administração C-entral
eompor-ee-á dos seguintes órgacs cen'traís.: além de um Gabinete da Presidência, todos diretamente subordinados ao Presidente:
I - Consultoria Atuarial;
TI - -Oontadoria GeraltIII - Departamento de Acídente do
Trahalho;
IV - Departamento
Administra- .

EXECUTIVO

OAPíTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 16. O Conselho, Fiscal será,
constituído de seis membros,' que te..
rão mandato trienal; deverão preen;
cher os requisitos enumerados nos
itens I a III do art. 25 e serão eleítos. na forma estabelecida no . Capítulo . VI, sendo três pelos Smdicatoa
dos Empregadores e os .três outros:
pelos Sindicatos dos segurados obrígatóríos do Insti tuto.
§ 1.0 As vagas que, por qualquer
motivo, se verificarem entre-os mem,
bros do Conselho Fiscal serão preen,
chídas pelos respectivos suplentes,
convocados, na ordem de votação,
pelo Diretor Geral, do Departamento
Nacional da Prevídêncla SOCIal.
§ 2.° O Presidente do Conselho rtscal, em' casos devidamente jusbiflcados, poderá conceder a qualquer dos
seus membros nermiesão para se
afastar, até o máximo de 30. (trinta)'·
dias por ano, das sessões, com' di-reito à remuneração mensal; mas, imediatamente. convocará o suplente,
que perceberá, apenas, a gratificação
das sessões a que comparecer.
§ 3.° As licenças aos membros do
Conselho Fiscal serão concedidas pelo
Diretor Geral do Departamento Nacional da Previdência Social, que de..~
verá imediatamente convocar .0 su..
plente, o qual perceberá a remuneração e a gratificação de que trata o

art. 19.

§ 4.° A licença a que alude o § 3.°,
somente poderá ser concedida, com
remuneração, para tratamento de
s-aúde,
Art . 17. Compete ao Conse-lho Fiscal:
I - emitir parecer sôbre a. PJ"OPOB~
ta orçamentária, anualmente elaborada pelo Presidente, os reforços e
transferêncéascde verbas, o balanço
geral e demais elementos de contacão:
bilidade que deverão ser enviados ao
V - Departamento de Aplicação
Departamento Nacional da Prevídênde Reservas:
ela Social, bem como o relatório do
VI - Departamento d-e Arrecada- . 'Presidente, relativo ao exercício en~
cão:
cerrado;
VII - Departamento de AssístênTI - rever tôdas as decisões sôbre
ei-a Médica;
aplicações de reservas, homologandoVIll - Departamento de Benefías .ou representando sôbre as irregucios;
laridades acaso verificadas sem preIX - Inspetorta Geral;
juízo da validade do ato consumado,
X - Procuradoria Geraâ:
salvo no caso de vicio substan....hü;
XI _ Tesouraria Geral.
m ....:... conhecer dos recursos volun. Art. 15. O Instituto terá órgãos
táríos . Interpostos das decisões ::lOS
Locais on-d-e convier, de acôrdo com
processos relativos a benefícios e a
Instruções do Pnesídente ,
acidentes ,io trabalhe;

de
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IV - fiscalizar a execução do or..çamento aprovado pelo Departamento
:Nacional da Previdência SociaJl;
V- opinar sôbre os planos anuais
-de aplicação .de reservas, a serem
submetidos ao Departamento Nacional da Previdência Social;'
VI '- responder às consultas que o
p-residente formular quanto às questões administrativas do rnsti-uto
VII'- solicitar ao Presidente as
ínformacôes e dilâgênctas 1U~ julgar
necessárias ao bom desempenho desuas- atribuições, 'sem prejuízo da ínspeção, pessoal e direta, por qualquer
dos

seus membros. dos

aerv'cos em

'geral, inclusive dos comprovantes de
contabilidade;
VIII - sugerir 'ao Presidente as
medidas que julgar de Interesse para
'o 'Instituto, podendo, quando desatendido, dirtgtr-se 3JO· Deoa-bamento
Nacional da Previdência Social;
IX.- colaborar com o Departamento da Previdência Social 11a reaüaacão das tomadas de contas do
Instituto;
X - decidir origtnàriamente sôbre
as questões relativas à arrecadação de
contributcões e aplicar ias multas previstas nêste regulamento.
Parágrafo úndco
O pronunclamento do Conselho Fiscal. nos casos do
Hem I:Idêste arblgo, deverá verbíicarse .dentro 02 :in dias ccntedos da data
em que receber os processos respectlvos, entendendo-se a falta d.e pronuneiamento. nesse prazo. como -concordâncla com Ç> ato -da Administração.
Artiao 18.
Ar, reuniões do. Conselho ~Fisca.L presente a: maioria de
seus membr-os, r eaüzar-se-ão. no mínimo uma vez por sema-na e serão di.
rísddas pelo respectivo Presidente. com
direito a voto. escolhido entre os seus
membros. conforme- determinar o regimento interno d-o mesmo Conselho.
§ 1.° Verificando-s-e empate em
votacão. prevalecerá a ôecísâo em julgamento. salvo tratando-se de de:isão
orurlnár!a do m-ónrio Conselho Fiscal.
OURn do o respectivo Presidente terá
ô voto de desempate.
~ 2.° As reuniões serão públicas S8.Jvo C8,SOS excepctonets a' critério' do Presidente; nodendo delas s-empre participar o Presidente do Instituto e o Inspetor de Previdência que,
junto a êste. se achar em exercício.
ambos sem direito a voto.
Art. 19. Cada umàos membros do
Conselnn T'Iscal perceberá a remunerecão mensal de c!$1. OQO,OQ (mil
cruzelros) , e a gratifioacâo de crs
100.00 (cem cruzeiros) por sessão a
i-,
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que comparecer, até o máximo de 10
(dez) sessões durante o mês .
Art. 20. Será considerado como. de
licença não remunerada, o tempo em
que o empregado, eleito para o Oonsel·ho Fiscal, estiver afastado d-o serviço
do empregador, para o exercício de
suas funções, ficando-lhe assegurado
o direito a voltar ao mesmo lugar que
ocupava, lo-g-o que termine o mandato.
Art. 21. Importará na perda do
mandato, por parte dos membros do
Conselho Fiscal:
I - a falta a três sessões consecutdvas, sem motivo justádlcado;
]1 - a falta de exação no desempenho do mandato.
§ 1.0 - No caso d-o ítem I, 'a p-erda
do mandato será declarada vpelc. Departamento Nacional da Previdência
Social, "medíante eomunícação do Co~
selhc Fiscal ou do Inspetor d13 Previdência em exercício junto ao Instituto,
devendo ser d-esd-e logo convocado o
respectivo suplente.
§ 2.° - No caso do item U, a perda
do mandato será determinada pelo
Departamento Nacional da Previdência Soci-al após inquérito administrativo promovido ex-otlicio ou por renúncia fundamentada d-o Presidente
do Instituto de membro elo Conselho
Fiscal do I~spetor. de Previdência, ou
de Si~dkato de contribuintes do .Instituto.
Axt.2,2. Haverá incompatibilidade
no exercício simultâneo das funções de
membro do Conselho Fiscal, por parte
de empregador e empregad-o do mesma
estabelecimento ou emprêsa, prevalecendo, nesse caso. a indicação do maía
idoso.
Mt. 23. O Conselho Fiscal terá
uma Secretaria formada de servidores
requisitados pelo seu Presidente, dentre o pessoal do quadro do Instituto
e de acôrdo com o que fixar o Regimento ..
C1IJPíTULO W
DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS' DO OONSELR~
FISCAL

Art. 24. Os representantes dos empregadores e dos emp!eg-ados, que
constituirão o Conselho FIscal do Instd-:
tuto, e os respectivos suplentes, ~erão
eleitos pelos delegados dos seus síndícatos, reunidos em assembléia. na ca-

pital da República.
Art. 25. Cada Sindicato elegerá, ne.
conformidade do artigo antertor, na
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dos, o mais rápido possível, em envg,
primeira quinzena de outubro do ano
topes distintos, dentro da mesma 50em que terminar o mandato do -C011brecarta, ao Departamento Nacíonaj
selho Fiscal anteriormente eleito, um
da Previdência Social.
delegado que deverá preencher os seguintes requisitos:
Art. 29. A eleição de que trata o
art. 24 só se poderá realizar, em prí.,
I - ser eleitor;
meira
convocação, com a 'presença
II ~ estar quite com o serviço mipelo menos, de 2/3 (dois terços) dos
litar;
,
UI - estar desde mafs de dóís anos, , delegados ..
Parág-rafo único. Não se- alcançando
exercendo atividade sujeita ao regio limite estabelecido neste artigo, a
me do Instituto, ou participar da dieleição se realizará no primeiro dia
reção de sindicato incluído na alínea
útil seguinte e à mesma hora e 1{){',al,
XIII do art. 3.0 dêste regulamento.
com qualquer número de delegados
Art. 26. A el-eição a que se retere
presentes.
o artigo anterior será feita na forma
Art. 30. A eleição. dos representan;
da legislação em vigor.
tes dos empregadores e dos segurados
Parágrafo único - Efetuada a eleiobrigatórios, bem como dos suplentes,
ção,
nome do Delegado-eleitor será
será feita pelos delegados de cada srucomunicado, dentro de 48 horas, ao
po, na mesma sessão, por escrutínio
Diretor Geral do Departamento Nasecreto, utilizando-se duas urnas díscional da Previdência Social e ao Pretiritas.
.
sidente do Instituto.
Art .. 31. Em caso de empate, será
ATt. 27, A a-ssembléia a que alude, considerado eleito o ca-ndidato ma.ís
o art. 24 realizar-se-á -na primeira
Idoso.
quinzena de dezembro seguinte a data
Art. 32. Apurada a eleíçác, lavrarda eleição dos delegados dos sindicatos,
se-á uma ata.. em duas via-s, devidaem. dia e hora previamente fixados, e
mente assinadas pela mesa e pelos deserá convocada e presidida' pelo Dírelegados presentes que o desejarem,
-tor Geral do Departamento Nacional enviando-se
uma delas ao Instituto.
da Previdência Social, ou pessoa por
êle desígnada.cestranha ao quadro do
Art. 33. Do resultado da elelcâo do
Instituto.
respectivo grupo poderão' os delegados
§ 1.0 O edital de convocação deverá
dos sindicatos Interpor recurso, sem
ser publicado no Diário Oficial, no míefeito suspensivo, para o Ministro do
nimo quinze dias antes da data da
Trabalho, Indústria e Comércio, denrealização da assembléia.
tro do prazo de 10 (dez) dias, contado
da sua apuração.
§ 2.° O Instituto abonará uma ajuda
de custo aos delegados eleitores, para
Art. 34. Terminados ostrabalhos
as despesas de transporte e estada,
eleitorais, a assembléia transformardentro da verba orçamentária .respecse-á em Congresso, presidido pelo P retiva.
sidente do Instituto, com a duração
Art. 28, Como ato preliminar da
máxima de três dias, a fim de que posinstalação da ass-embléia de que cogita
sam os delegados dos sindicatos de emo as-t. 24, seu Presidente procederá à
pregadores e de segurados obrigat-órios
verificação das credenciais. apresentaapresentar e discutir as sugestões cuja.
das pelos delegados dos Sindicatos, adoção julgarem conveniente às finabem como dos documentos comprobalidades do Instituto, encaminhado-as
tórios dos requisitos enumerados no
ao Ministro do Trabalho, Indústria e
art. 25, resolvendo de plano sôbre sua
Comércio . .
validade.
Art. 35. Os membros do Conselho
§ 1.0 Servirá
como credencial do
Fiscal serão empossados pelo Diretor
delegado-eleitor :11 cópia da ata da asGeral
do Departamento Nacional da
sembléia eleitoral do sindicato, devidaPrevidência, Social. no primeiro dla
mente autenticada pela mesa que houútil de janeiro seguinte 'à eleição.
ver presidido os respectivos trabalhos.
§ 2.° A fim de concorrerem à eleição
é lícito. aos delegados eleitores, que
CAPíTULO VII
não puderem comparecer à assembléia,
depositar em mão do Chefe do óreão
DO PRESIDENTE
Local do Instituto, até 8 (oito) dias
Art. 36. O Presidente do Instituto
antes da data. marcada para a. eletcão,
será nomeado, em comissão, pelo. Preo resuectlvc voto. contido em envelope
lacrado. A credencial e os documentos
sidente da República, e terá os vencimentos que forem fixados em lei ~
de que trata êste artigo, serão remeti-
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Art. 37. Compete ao Presidente:
I - dirigir, fiscalizar, superintender,

diret~ ou indiretamente todos os serviços do Instituto:
II. - organizar o quadro do pessoal,
fixando-lhe a forma e éll importância
dos vencimentos bem como as fianças
exigíveis, obedecidos os preceitos legais
e 'as normas expedidas pelos órgãos
competentes do Ministério do Trabalho; Indústria e Comércio;
lU - criar e suprimir órgãos Locais;
IV - admitir, promover, transferir
e demitir servidores,
conceder-lhes
vantagens; incIúsive férias e licenças e
aplicar-lhes penas discíplinaree, tudo
na forma do Regimento;
V - submeter à apreciação do Conselho. Fiscal 'a proposta orçamentária
para o exercício seguinte e os elementos de contabilidade destinados ao Departamento Nacional da Previdência
Social, de acôrdo com suas instruções,
bem assim o relatório do exercício encerrado, .com o balanço geral e mais
anexos elucidativos;
VI - enviar ao Departamento Na
cíonal da Previdência Social, nas épocas próprias, os documentos a que se
refere a alínea anterior, acompanhados do parecer emitido pelo Conselho
Fiscal;
VII - solicitar reforços e autorização para transferências de verbas orçamentártas ao Departamento Nacional da Previdência Social, ouvido prêviamente o Conselho Fiscal;
VIII - autorizar as. operações de
aplicações de reservas, submetendo sua
decisão à homologação do Conselho
Fiscal;
IX - autorizar o pagamento das
despesas previstas no orçamento:
X - formulai:' consultas ao Oonselho ~iscal sôbre assuntos administrativos do Instituto;
,
~
XI - assinar, com o 'Tesoureiro Geral, ou em sua falta, com o seu suestituto, os 'cheques ou ordens sôbre
depósitos bancários, bem como passar
recibos e dar quitações;
XII - cumprir e fazer cumprir disposições legais relacionadas com o
Instituto, bem assim as decisões das
autoridades competentes, expedíndo cs
atos que se fizerem necessários;
XIII - mandar proceder periodicamente à verificação "do movimento
das tesourarias e dos respectivos valores em depósito;
XIV _ representar o Instituto em
N

J'U~ ~ ~~~~n~íà~ar

decísões;

suas

próprias
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XVI _ atender aos pedidos de requisições, de informações e de diligências formulados pelo Conselho Eiscal;
XVI:! - submeter ao DepartamentoNacional' da Previdência Social os planos anuais de aplicação de reservas,
ouvido previamente o Conselho Fiscal:
XVIll - resolver os casos omissos,
bem como as ~úvidas surcítadas na
execução do presente regulamento, expedindo para êsse fim as instruções'
q.ue forem necessárias;
. XIX - tomar as demais provídências para: assegurar a perfeita concecuçãc dos fins do Instituto.
Parágrafo úníco , Nos casos do item
VIII,- os .respectdvós processos deverão'
ser encaminhados ao-Conselho Fiscal,
no prazo máximo de 5 dias, contado
da data da decisão.
.
Art. 33. Ao Presidente é facultado
fazer delegações expressas de competência, mediante instruções de servtço, ou por outra forma, ao Chefe do
Gabinete da Presidência; aos Chefes
dos órgãos Centrais e dos Locais, B,
em casos especiais, outorgar poderes a
servidores do Instituto ou a pessoas
estranhas, para fins determinados.
AJ:t. 39. Nas suas ausências e impedimentos, inclusive férias até :":iO
(trinta) dias, o Presidente será substdtuíoo pelo onere do Gabinete da Presídência, e na falta dêste, por um dos
Chefes dos órgãos Centrais, na ordem do tempo de serviço no Instituto.'
§ 1.0 Se o impedimento exceder de
30 (trinta) dias, poderá ser deaígnado
substituto, em caráter interino, oeto
Presidente da República.
.
§ 2.° Ao Presidente é aplicável o
regime de férias e licenças previsto
neste regulamento.
OA~íTULO

VIII

DOS ÓRGÃOS CENTRAIS

Art. 40. A organização e as atribuições dos órgãos Centrais, referidos
no art. 14, serão determinados no Ee-~
gimento ou em instruções especíats,
expedidas pelo Presidente.
Art. 41. Os órgãos Centrais, sem
prejuízo da subordinação direta ao
Presidente, poderão, de acôrdo com as
conveniências do. serviço, comunicarse entre si e dar instruções aos órgãos
Locais, sujeitas estas à revisão pelo
Presidente do Instituto, ex-oitício, oupor iniciativa do órgão interessado.
OAPíTULO IX
DOS ÓRGÃOS LOCAIS

Art. 42. As Delegacias, as Agências
e as demais representações do Insti..
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tuto serão classificadas em categorias,
-de acôrdo coma conveniência do serviço, e sua jurisdição será fixada no
Regimento ou em instruções do Prestdente.
Art. 43. O funcionamento dos ór...
gãos Locais obedecerá a instruções eXM
pedidas pelo Presidente.
Art. 44. As Agências serão diretamente subordinadas a uma .Delega
ela, e as demais representações a qualquer Agência ou Delegacia, como convier.
._-M

OAPíTULO X
DO PESSOAL DO INSTrrITTO

Art. 4:5. Serão providos .mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos todos os cargos efetivos
do Instituto, salvo os de Tesouraria ..
§ 1.0 Não havendo candidatos aprovados ou enquanto se não realizarem
os concursos, poderão ser preenchidas,
em. caráter interino, as vagas que se
verificarem.
,
§ 2.° A nomeação para cargos técnicos de profissão 'cujo exercício esteja
regulamentado dependerá, ainda, da
satisfação dos requisbtos estabelecidos
em lei.
~rt: 4'6. Os cargos
de Chefia dos
órgãos. Centrais e Locais e bem. assim
de Chefia do Gabinete serão exercidos.
em comissão, por pessoa de livre escoIha. do Presidente.
Art. 4'7. Os demais cargos de Chefia
serão exercidos em comissão ou como
função gratificada, de acôrdc com o
que fôr estabelecido no Regimento. Art. 48. Ressalvado o disposto no
art. - 46, Os cargos de Chefia serão
exercidos por pessoas nomeadas ou
designadas pelo Presidente dentre 'os
ocupantes de cargos efetivos do Instituto.
Parágrafo único, Os
Chefes de
Divisão e de Seção serão nomeados
pelo Presidente c: os Assistentes dos
órgãos Centrais e, Locais serão designados pelo Presidente, mediante indicação' dos Chefes dos .respectívoa
órgãos.
"
Art. 49. A inscrição em concurso
dependerá do preenchimento "das seguintes condições.
I - Ser brasileiro;
II - ter mais .de 18 anos;
III - .estar quite com suas" obrlgações eleitorais e militares;
IV - estar isento de culpa crimínal;
V - ser aceito. em exame médico,
a cargo do Instituto.
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Art. 50. Os concursos serão regu.,
.ados por instruções especiais eXPé..

dídas pelo Presidente do. ln3tituto .
obedecidas as normas gerais expedl~
tas pelo Departamento Nacional da
Previdência Social.
Art. 51. As vagas que se v.erifica..
rem nos cargos efetivos do Instituto
salvo os iniciais, serão providas
por promoção, entre os servidores 'da
respectiva carreira,
observadas as normas vigentes para os. FunCionários
Públicos Federais.
Art.. 52. O Instituto, de acôrdc com
as suas possibilidades econômicas e as
normas gerais expedidas pelo Departamento Nacional da Previdência Social, poderá distribuir a seus servi deres urna gratificação de fim de ano
não excedente a um mês de venci~
mentos.
Art. 53. O regime de licenças, férias, gratificações, diárias, ajudas de
custo, deveres e penalidades dos servidores do Instituto será o que vigorar
para o funcionalismo público federal;
salvo .naquilo em que dispuser expressamente este regulamento.
§ 1.0 _. O
servidor não poderá
acumular licença
remunerada com
auxílio-pecuniário, diária de acídentcs do trabalho ou aposentadoria a
que teria direito como segurado do
Instituto.
§ 2,°. Os exames médicos a que se
refere êste artigo . serão feitos por
médicos do Instituto ou por êste credenciados.
Art. 54. O Instituto poderá admítir, além de servidores para seu quadro permanente, pessoal sujeito ao
regime da legislação. trabalhista, para
os seus serviços. de assistência ou 'os
de natureza índustríal ,
Parágrafo único. O· regtme de pre-:
vidência social do pessoal a que se
refere este artigo, será o do Instituto.
Art. 55. O servidor provido em cargo efetivo adquire estabilidade depois
de dois anos de exercício.
Art. 56, O servidor que
houver
adquirido estabilidade só poderá ser
demitido em virtude de falta grave,
apurada em inquérito administrativo.
Art. 5'7. Entende-se por falta grave:
I - desídia grave ou reiterada no
serviço;
II - ato de violência, de Insmbordí...
nação ou desobediência à lei, ao regulamento ou às instruções que regem o
Instituto e às ordens dos superiores
hierárquicos;
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TIl - ato de improbidade, inconmovidas tôdas
diligências necessárias ao pleno conhecimento da verde,tinência de conduta ou condenação
de
sôbre
o
fato
ou
fatos imputados,
por crime doloso, que torne o servidor
podendo ser denegadas 'aquelas que'
Incompatível com a função;
.
visem nítida e exclusivamente entraIV - ausência injustificada do serviço, por mais de trinta dias, coose-:
var a marcha do inquérito.
§ 5.°. Em casos especiais, e a cricutivos ou de sessenta dias interpolados, dentro de um exercício civil;
tério exclusivo do processante .do inquérito, poderá o. prazo estabelecido
V - prevaricação, feita ou subôrno parágrafo terceiro ser prorrogado
no;
por mais trinta dias, no maxlmo.
VI - falsidade em atos do cargo;
§ 6. ° Encerrada. a dlaçâo probatóVII - representação ou 'uenúncía
ria. e concluídas as dilígénclas, será
dolosa ou culposa e injúria ou caconcedido ao acusado, ainda que revel,
lúnia;
o prazo de dez dias para apresentaVIII - revelação de segrêdo de que
ção de defesa escrita.
esteja de posse por fôrça do cargo,
§ 7.°. Findo o prazo' concedido para
. § 1.0'. Não .ccnstdtuí ato ue violêna defesa, será o inquérito envíado..
cia a legitima defesa.
dentro de dez dias, devidamente ins§ 2,°. O servidor, considerando iletruído com o relatório final e opa...
gal uma' ordem recebida, representarecer do processante sôbre a culpará ao Chefe, que, reafirmando-a por
bilidade ou não do acusado, bem coescrito, assumirá inteira responsabüímo
a indicação da penalidade que
dade pelo ato.
porventura couber, ao Presidente do
Art. 58. O inquérito admrntstratíInstituto, que mandará ouvir,' se [ulvo será instaurado pelo Presidente
êar conveniente, seus órgãos técniec-otiíeío, ou em virtude de' repre~ cos,
no prazo máximo de dez dias
sentaçâo ou denúncia
devidamente
para cada um, e proferirá decisão
assinada e
fundamentada, e será
fundamentada, no prazo de dez dias,
processado perante pessoa expressacontado da data em que lhe fOI' conmente designada, servidor do Insticluso ou restituído, o inquérito.
tuto, ou não, de preferência bacharel
§ 8.° O Presidente do Instituto, ao
em direito, o' qual deverá rnicíar o inproferir decisão no inquérito, vennquérito imediatamente.
,
cando que o acusado, além das pe§ 1.0. A pessoa
designada para
nas administrativas, incorre ígual..
proceder ao inquérito, notificará o
mente em responsabilidade criminal
acusado, devendo constar da notífídeterminará a remessa do processo:
cação, o teor exato das
acusações,
dentro de quinze dias, contados da
marcando-lhe prazo de
dez dias,
data em que passar em julgado a deconta:do do dia da notificação, dencisão, ao Ministério Público, para os
tro oo qual deverá comparecer para.
fins de direito.
s~r Interrógadne oferecer defesa pré§ 9.° No caso da infração criminal
VIa, com a índícaçâovdas provas que
se enquadrar em qualquer das hipódevam ser produzidas.
teses do Capitulo I,
Título XI da
§ 2.°. Nâo havendo fatos previaParte Especial do Código-Penal, será
mente apurados, ou acusados Inicialímedía tamente o fato comunicado à
mente apontados, o processante desigautoridade competente.
nado procederá antes de tudo às di§ 10. ,O acusado poderá ser assistiligências preliminares que for'em nedo por advogado em tõdas as fases do'
cessárias para êsse efeito.
inquérito..
§ 3.° Se não fõr possível a citação
Art. 59. 'Havendo 'conveníênciacpapessoal, será a mesma feita por edira a apuração da' falta grave, o acusatal publicado no órgão oficial local
do poderá ser suspenso preventíváe em jornal local. O edital, que conmente pelo Presidente, recebendo dois
te~'á o prazo para a defesa, será puterços dos vencimentos, até a decisão
blicado durante três dias, correndo o
final do inquérito administrativo; caprazo da primeira .publicação. Se o
so, porém, não seja a mesma prorertacusado não comparecer, correrá o
da até noventa dias, contados da data
processo à sua revelia.
da abertura do inquérito, cessarão os
§ 4.°. Decorrido o prazo a que se
efeitos
pecuniários da suspensâc, ainrefere o § 1.0, sera logo em sezulda
da que o inquérito não esteja conaberta .dílaçâo probatória, de. t~'inta
cluído.
dias, no máximo, dentro de qual serão inquiridas as
testemunhas de
Parágrafo único - Reconhecida a
acusação e de defesa, bem como proinexistência de falta grave, terá díreíColeção das. Leis -
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to o. servidor à percepção dos vencimentos integrais e de tôdas as vantagens correspondentes' ao tempo em
que houver estado suspenso.
Art. 60. As demais penalidades de

que são passíveis os servidores do Instituto serão: advertência verbal, 1'8preensãc e suspensão até 90 dias, impostas na forma fixada no Regimento.
Art. 61. Ao inquérito adminístratd-

vo contra o Presidente do Instituto ou
membros' do Conselho Píscal;: aplicamse no que rôr cabível, as disposições
dos arts. 58 e 59' do presente regulamento. '
CAPíTULO XI
nos RECURSOS DAS" DECISÕES

Art. 62. Das decisões do Conselho

Fiscal e do Presidente 'do Instituto
caberá recurso, por parte de qualquer
interessado, para o Conselho Superior de Previdência Social, ou para o
Departamento Nacional da Previdência Social; conforme .o caso.
sl,° Excetuam-se as decisões do
Presidente sujeitas à .homologaçãc do
Conselho Fiscal.
s 2.° Nos recursos de decisões sóbre as questões. relativas à arrecada..
çâo
de contribuições e aplicação _de'
multas, será observado -o disposto no,
parágrafo único do art. 19~.
Art. 63. Das decisões. dos órgãos
Locais em matéria de benefícios e
acidentes do trabalho caberá recurso
voluntário para o Conselho. Fiscal.
Art. 64. Os recursos não, terão efeito suspensivo, podendo, todavia, a autoridade recorrida, em casos especiais,
recebê-leis nesse efeito, tendo em vlsta os ínterêsses do Instituto ou das
partes.
Art. 65. O prazo para interposição
de .recurso, iatal e improrrogável, se...
rá de 15· (quinze)' dias, contado da
data em, que a parte interessada tiver ciência da decisão.
Parágrafo único. O Presidente do
Instituto terá o prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data em 'que. tiver
ciência, para recorrer das' decisões
do Conselho - Fiscal ou determinar a
seu cumprimento.
Art. 66. O conhecimento das decisões será dado às partes diretamente .através dos órgãos do Instituto,
por meio de comunicação sob registro postal, com recibo de' volta,ou,
.quàndo fôr possível, entregue pessoal..
mente contra recibo
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Parágrafo único. Quap.do as' par..
tes não terem encontradas, ou no
caso de se recusarem a receber a notificação, a decisão será publíoada no
órgão que divulgar o expediente ort,
CÜ)J da circunscrição de SUa residência, contando-se da data da publicação o' prazo para interposição do recurso.
Art. 67. A petição de ínterpoelçâo
do. recurso, acompanhada das razões
e dos documentos que o fundamentem
sempre dirigida à autoridade recorrida, dará obrigatoriamente entrada
nos órgãos Locais ou na Administração Central' do Instituto ou poderá.
ser rematada pelo Correio, a um dêsses órgãos, considerando-se tempestlvamente interposto o recurso, quando
entregue à repartição postal dentro
do prazo .do art . 65.
Parágrafo único. Não poderâ, ter
andamento na instância superior o
recurso que Iôr ali diretamente entre..
gue,

Art. 68. O recurso; ouvida a Procuradoria Geral, será couctuoo à autoridade recorrida,
que reformará
sua 'decisão, ou o encaminhará, dentro de quinze dias, à autoridade competente.
TíTULO

m

Do regime econômico e financeiro

CAPíTULO XI!
DAS FONTES DE RECEITA

ArL 69. A recelta do Instituto .será
constituída:
,I - pela contribuição mensal dos
segurados ativos, correspondente auma taxa de 5% (cinco. por cento) a
8% (oito. por cento), sôbra o salário
de contribuição, qualquer que seja a
forma de remuneração, até o limite
de CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros);
II - pela contribuição dos empregadores, igual ao total das contribuicões descontadas, durante o mês, dos
seus· empregados fixos, além -da importância resultante da incldêncía da
taxa de contribuição sôbre os salários
efetivamente percebidos pelos' trabalhadores avulsos que lhes prestem
serviços, compreendidos neste regulamento.
IH - pela contribuição da União,
formada:
a) por uma taxa de ors 0,20 (vinte
centavos); por tonelada ou fração.
que incidirá sôbre as mercadorias e
utilidades que, sob qualquer forma de
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embalagem, ou .a granel. sejam reconal. nos têrmos do arb. 18, alínea c,
lllidas ou' depositadas em qualquer
de Decreto n.c 22.872, de 29 de junho
trapiche ou armazém de depósito. ou
de 1933;
II 10% (dez por cento) sôbre
despachadas sôbre água, quando ímportadas do estrangeiro ou destinadas
a arrecadação total, ao Instituto, diretamente ou por intermédio do
iL exportação;
b) pelo produto de uma taxa de
Banco do Brasil;
cr$ .0,09 (nove centavos), por litro
III - 75%· (setenta e cinco por
de carburante entregue ao' consumo;
cento) do restante. ao Instituto, diretamente ou por intermédio do
c) pelo produto de 3/4 (três quarBanco do Brasil.
'tos) do montante da "Cota de PreIV - o saldo, ou seja 25% (vinte ç
vidência" de 2% (dois por cento), cocinco por cento) 'do restante, depois
bradas pelas emprêsas de, navegação,
sôbre a importância' dos fretes e pas- ' de deduzidas as COt8.S referidas nos
itens I e II dêste parágrafo, ao Inssagens em navios estrangeirps:
tituto de Aposentadoria e Pensões dos
IV'~ pelas 'cóntrtbulçõea suplemendiretamente, ou por interMarítimos.
tares ou extraordinárias. autorizadas
médio do Banco do Brasil.
neste regulamento;
.
§ 7.°. Da importância arrecadada.
V ~ pelos prêmios de seguro conde acôrdo com os § § 2.° e 3.° será .detra acidentes do trabalho;
duzida a cota de 3% (três por cento>
VI ~ pela renda resultante da
em favor das Administrações dos
aplicação de reservas;
.
Portos e das emprêsas de navegação,
VII ~ pelas doações ou legados
em retribuição do serviço prestado,
,feitos ao Instituto;
Art. 70. O recolhimento do pro ..
VIII ~ pela reversão de quaisquer
duto mensal das arrecadações men-'
importâncias;
danadas no artigo anterior. Gerá feito
IX - ' pelas rendas eventuais.
ao Instituto até o último dia útil
§ 1.0. Os trabalhadores autônomos
do mês seguinte ao vencido, por meio
pagarão as contribuições corresponde guia própria.
dentes a empregado e empregador.
Art.
O excesso verificado, no
§ 2. o. As Administrações dos Porencerramento, de cada exercício.. en ..
tos arrecadarão á taxa de que trata
tre o produto da contribuição a que
a letra a do item IU,quanto às merse ref~r'-e o item II!. do arb. 68. e o
cadorias e utilidades importadas; e
total das contribuições pagas.. pelos
as emprêsas de-navegação quanto às
segurados. será depositado no Banco
mercadorias e títdüdades exportàdas.
do Brasil, na conta do Ministério do
§ 3.°. Quando as mercadorias e utiTrabalho, Indústria e Comércio de
lidad-es . importadas não' transitarem
Que trata o' art. 11 da lei n.c 159,
pelas Administraçõ-es dos Portos, a
de 30 de dezembro de 1935.
.arrecadação dessa taxa será, feita pe~
las Alfândegas e Mesas de Renda ou
CAPíTULO XIII
diretamente pelo .Instdtuto ,
S 4.°. A taxa de que trata a letra
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
b do item lII, será arrecadada pelas
empresas distribuidoras de carburanArt. 72. Entende-sé por salário de
te. assim consideradas aquelas que:
contribuição:
I - o salário-base para o trabalha"
I - o importam e o vendem ao
consumidor;
dor autônomo e o avulso;
II - o fabricam e o vendem ao
II - o salário de classe para o trabalhador fixo;
consumidor;
UI - o salário de inscrição para o
III - o adquirem no território nasegurado facultativo,
elonal e ·0 vendem ao consumidor.
Al'L 73. Entende-Se por salário..
§ 5;°. A taxa de que trata a .letra
base o fixado .para trabalhadores de
b do item IH, é também devida pelas
determinada categoria. em cada, reemprêsas distribuidoras, sôbre .o cal"
gião do país, de acôrdc com o padrão
burante por elas utilizados em seus
de
vida local.
_
próprios serviços.
§ 1.0. Compete ao Ministro do Tra..
§ 6.°. O recolhimento da "Cota de
bulha.' Indústria e Comércio: mediante
Previdência" de que trata a letra c
do item ttr será feito pelas empresas
proposta do Instituto e ouvido o Serde navegação ao Instituto que 'a dísviço Atuarial do Ministério, a fixaçã-o
tríbutrá da forma seguinte:
dos salários-base regionais.. que viI ~ 3% (três por cento) sôbre a
gorarão sempre pelo prazo de um ano,
arrecadação total, .ao Tesouro Nado"
coincidindo com o ano civil.
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§ 2.°. Se.' até '31 de agôsto, não
rõr expedida portaria, fixando os sa-.
Iárfos-base para o ano imediato, considerar..se-i prorrogada a vigência da
ultima ríxacão.
, Art. 74. Para efeitos de contribuicão, mensal, serão os segurados. que
forem trabalhadores fixos,distribuí~
dos por classes de salários, de acôrdo
com as remunerações percebidas, nos
. têrmos do art. 75e segundo a tanela r, anexa ao presente regulamento.
Parágrafo única. A contribuição dos
condutores de veículos que forem trabalhadores fixos incidirá, no mínímc
sóbre o salário-base regional.
Art. 75, O enquadramento do segurado na tabela de que trata ° arneo anterior obedecerá ao' seguinte:
r - Quando a remuneração. qual-'
quer que seja sua forma ou denominação, fôr fixada mensalmente, o salário" de contribuição será o salário de
classe igual ')U o "-~'-'''1iatamente superior à aludida remuneração;
II - cuando a remuneração tiver
sido estabelecida por dia ou Dor hora,
considerar-se-á para a fixação do salário de classe a importância correspondente a 25 (vinte' e cinco) dias
ou 200 (dúsentas) horas. qualquer
qUe seja o número de horas ou dias
de freqüência do segurado ao trabalho durante o mês;
!II. - quando a: remuneração fôr
paga, total ou parcialmente, por tarefa. comissão ou corretagem, consíderar-se-á para a fixação do salário
de classe a médiamensal do anc an'tertor:
'J.V - quando a, remuneração fôr
percebida. total 011. parcialmente. em
utilidades, far-se-á sua conversão na
forma determinada na Iegislacâo vigente.
.
Art. 76. Incluem-se no salário
quaisquer quantias
percebidas pelo
empregado, sob qualquer título,ain-.;
tia mesmo corno extraordinário ou
gratificação, 'salvo aquelas de natureza puramente ocasional. que não
ultrapassem um mês de remuneração,
ou as Que forem fornecidas para o
"Custeio exclusivo, de transporte.
Art. 77, Quando não fôr possível
a fixacãc de média mensal do salá'rio, será esta arbitrada mediante
acõrdo entre empregado e empregador. com aprovação do. Instituto.
Art. 78. Os vencimentos percebidos
em moeda estrangeira 'serão,' para o
efeito das' contribuições estabelecidas
neste . Regulamento, convertidos em
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moedà 'nacional, pelo câmbio que vigorar 110 primeiro dia útil de cada
mês.
Art. 79. Vindo o segurado a excrcer, no .C1.U'SO de um. mês, a atívlda-,
de em outro estabelecimento sujeito
ao regime do Instituto. a contrlbm;
cão d-evida será a referente ao primeiro emprêgo. independentemente do
número de dias de serviço.
Art. 80, Ac segurado desempregn;
do e ao que estiver nas condições do
item 11 do art. 6.°, é facultado contríbuir para o Instituto, na, forma da
leglslacâo vigente.
Art. 81. Nenhum salário decontrlbuicão poderá ser inferior ao salário mínimo local de adulto.
CAPíTULO XIV
DA

ARRECADAÇÃO

Art. 82. Os empregadores sujeitos
ao regime deste regulamento são obrigados, independentemente de aviso
ou notificação, a descontar dos salários de seus empregados. segurados
do Instituto, no ato do pagamento ou
lançamento em conta das respectivas
Importâncias, as contribuições devidas,
. de acórdo com os itens I a rv do
art. 75.
Parágrafo único. Os empregadores
a que alude êste artigo são obrigados
a comunicar ao Instituto o início de
suas atívldades, dentro do prazo de
30 -rn'inta) dias.
Art. ~3. A arrecadação e à recolhimento das contribuições de que
tratam os itens r, II e rv do art. 61i
poderão ser feitos por intermédio de
Sindicatos, mediante acôrdo com o
Instituto.
Art. 84. A importância das contribuições descontadas será, recolhida
pelos empregadores, juntamente com
a 'contribuição por êles devida ao
órgão Local do Instituto, até o último dia útil do mês seguinte ao
vencido.
Parágrafo único. O recolhimento
das contribuições dos trabalhadores
autônomos será pelos mesmos feito
diretamente ao, órgão Local do Instituto.
Art. 85. O recolhimento das con-trlbutcões far-sa-á por meio de guias,
em fórmula própria. ou de selos especiais. emitidos PBl0 Instituto.
Parágrafo único. . Operando-se os
recolhimentos por medo de guias, darse-á recibo ao empregador.
Art. 86. Adotado o sistema de arrecadação por meio .de selos, 0_ Instituto
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não estará obrigado a manter registro
individual de contribuições dos segurados,
Art_ ,87_ Quaisquer outros pagamentos a que, o segurado esteja obrigado
serão efetuados ao órgão local respectivo,' na forma que determinarem as
-jnstruçôes especiais do Instituto.
CAPíTULO XV
DO ·ANO ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO
E CONTAS

Art.. 88. O ano adririnistrativodo
Instituto coincidirá com o ano civil.
Art. 89. Anualmente, na época própría,o ,Instituto remeterá, a proposta orçamentária 'ao Departamento Nacional da Previdéncía Social, na forma
por õste determinada.
Parágrafo único, As verbas destinadas aos benefícios serão calculadas em
função das taxas biométricas mandadas adotar' pelo Serviço Atuarial do.
Ministério do Trabalho, Indústria e
'Comércio.
,
Art. 90. O Departamento Nacional
da Previdência Social apreciando, a
proposta. orçamentária do Instdtuto ])0derá aprová-la com modifícações.iconsíderando-se-a, contudo, em vigor, provisoriamente até ao pronunciamento
final do n8oartamento, se êste não
houver proferido decisão detimti 'la 2respeito até 31 de, dezembro.
Art. 9-1. O Instituto não poderá fazer modificação alguma no orçamento
aprovado.
Art. 92. O balanço geral do Instituto será anualmente levantado em 31
de dezembro, quando se procederá ao
inventário .de todos Os bens e valores
de sua propriedade.
Art. 93. 'O balanço, o inventário e
os demais papéis relativos às contas do
ano administrativo, serâo apresentados
ao Deoartarrrento Nacional da Previdência- Social, juntamente com. o relatório anual.
Art. 9.4. 'Constarão dos balanços
anuais as reS81'VaS técnicas dos beneífcios em vigor e a conceder.
§ 1.°. As reservas
serão calculadas
de acôrdo com as bases biométricas e
financeiras, que forem mandadas adotarpeto Ser-viço Atuarial do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio.
§ 2.°. A taxa de juros adotada no
cálculo das reservas será de 5 % (cinco
por cento) ao ano.
Art. 95. Será levantado, pelo menos
qüinqüenalmente, um balanço atuarial
do Instituto, que úníoamente, poderá
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servil' de base a eventuais propostas de
reajustamento de seu plano de beneficio.
CAPíTULO XVI
DA APLICAÇÃO DAS

RESERVAS

Art. 96'. O patrimônio do Instituto
é de sua exclusiva propriedade e em
caso algum terá aplicação diversa da
estabelecida em lei, sendo nulos de pleno direito os atos em contrário, sujeitos os seus autores às sanções comlnadas no presente regulamento, sem prejuizo das de natureza civil ou crírrunal
em que venham a incorrer.
Art. 97. O Instituto aplicará suas
reservas, adotando planos que tenham
em vista:
I, 11 segurança quanto à recuperação
ou à conservação do valor nominal do
capital invertido, bem como à' percepção regular dos jurosprevistos para as
aplicações de renda fixa;
H, a, manutenção do valor real; em
poàer aquisitivo, das aplicações reahzadas com essa finalidade;
rtt, a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança
e o grau de liquldea indispensáveis às
apliceçóes dos fundos de prevtdéncía,
destinados a compensar as operações
de caráter social;
IV, -ã, predominância do. erltérto de
utilidade scclal, satisfeita, no conjun..:
to das aplicações, a rentabilidade mínima prevista para o .equtlíbrio finan...
cetro.
.
Parágrafo único. Para os üns doque dispõe o item IV dêste artigo, considera-se da utilidade social a açãoexercida sôbre a situacão sanitária, o
nível cultural, e em geral, sôbre as
condlcôes de vida da coletividade dos
segurados e, subsidiàriamente, da coletividade nacional.
Art. 98. 'As aplicações a que se refere o artigo anterior, .consistirão nas
seguintes operações:
I, aquisição de titulas da divida pública;
.
TI, empréstimos simples aos segurados;
lU; empréstimos com garantia real,
destinados à aquisição, construção, re~
modelação, ampliação ou liberação de
casas ou apartamentos para residência
dos segurados;
IV, operações hípotecárlas, bem come
outras de caráter comercial-ou Indnstrial, prevendo-se além de melhor. :remuneração possível do capital própria-
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mente dito, uma eventual partdcipação
nos lucros;
V, construção ou compra de imóveis,
destinados à obtenção de renda ou utilização pelo Instituto;'
.
.
VI, aquisição ou construção de hospitais eainbulat6rios, amortizáveis 'a
longo prazo, mediante uma porcentagem do prêmio destinado ao custeio
dos serviços _médicos;
VII, empréstimo especial para constttuíçâo de _depósito em garantia de
aluguel de casa;
VIII, outras operações de caráter
social.
.

EXECUTIVO

móveis,. do Ministro do Trabalho, In..
dústría e Comércio, ouvido prêvhtmen~
te o Departamento Nacional da Prevj,
dência Social, em se tratando de ímõ;
veís,
Art. 104. Nenhum contrato (te ar-.'
rendamento de imóveis pertencentes
ao Instituto ou necessários para o seu
funcionamento, 'poderá ser feito por
prazo superior a 36 (trinta e seis} meses" sem prévia autorização do Depar_
tamento Nacional da Prevídêncía Social, sob pena de nulidade.
.
TíTlJLOIV

Art , 99. As disponlbilidades do Ins-

tituto serão distribuídas pelos' vários
tipos de Inversões dos planos a que se
refere o art., 97, visando manter a
cobertura das reservas constituídas'
nas seguintes proporções:
I; 25 a 35% em operações 'Que atendam especialmente às condições dos
itens I e I H ; "
.
H, 25 a 35% em operações que atendam especialmente às condicões do
item lI;
.
IH. 30 a 50% em" operações que
atendam especialmente às condições.
do item IV.
Art. 100. Na porcentagem 'JO item
III do art. 99, está compreendída a
parcela a ser emprestada à "Fundaçãoda Casa Popular", até o máximo
d-e 2/3 do total das inversões de 'utilidade social.
Art. 101. O Instituto poderá integralizar .com imóveis de sua propriedade, que estejam Uvr€1S de ônus e não
sujeitos à promessa de compra e .venda, destinados a habitações proletárias, parte da cota que lhe fôr atribuída para a "Fundação da Casa .Popular" .
Parágrafo "único. O Instituto poderá antecipar (;I, integralização da cota
qUB,lhe fôr atribuída, em détermlnado
exercício, pela transferência à "Fun-~
dação da Casa Popular", de imóveis
da natureza dos indicados neste artigo, mediante entendimento e avaltaçâo
prévios, sendo esta procedida cor 3
(três) engE'nheiros.iüS quais
do
. Instituto, outro da Fundação f> outro
do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, todos designados pelo Ministro.
Art. 102. Os titulas negocíávets em
Bolsa só serão adquiridos, por tntermédi~ d~ corretor de fundos públicos, na
propna Bolsa.
Art. 103. Os bens do Instituto só
poderão ser alienados mediante- autorização do Departamento :r-.cacional da
Previdência. Social, em se tcatendn de

um

DO REGIME na PREVIDÊNCIA E ASSIS:. TENCIA SOCIAL

CAPíTULO XVII
DOS BENEFícIOS

Art. 105. O Instituto cobrirá os ris:"
cos de doença, invalidez, velhice e
morte dos seus segurados, realizando
em seu favor:
r. seguro doença;
lI. seguro invalidez;
III. seguro velhice;
IV,. seguro por morte.
Art. lOS. Atendendo ainda às finahdades colímadas, o 'Instituto poderá conceder assistência à maternidade.
Art. 107. O Instituto poderá contratar ou' subvencionar servlcos de assla- "
têncla e outros de ínterêsse de seus
segurados ou de' outras instítuiçôes de
previdência social, mediante 'autorização do Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio.
CAPíTULO XVIII'
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E
FARMACÊUTICA

Art. lOS. A assistência médica, hospitalar e farmacêutica será. prestada.
mediante contribuição suplementar
que 'se fixará para êsse efeito, nos têr~
-mos das instruções. que expedir, o Depar~mento Nacional
da Prevldêncía
SOCIal.
Parágrafo único. A contribuição suplementar de que trata êste artizc
constará de um acréscimo sôbre a c;n~'
tribuíçâo do segurado, e as correspondentes do empregador e da União.
.
Art. 1{)9.. A assistência "médica hospitalare farmacêutica será prestada
ao segurado.vatívo e aposentado beneficiários e pensionistas, após o decurso
do período de carência de doze meses.
. Parágrafo único. A' assistência médíca compreenderá .os serviços hcspí-
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tilare.:.: clinicas, cirúrgicos, dentários
e complementares.
Art. 110. 0. Instituto poderá empregar, nos serviços de assistência médica, hospitalar e farma-cêutica 9.S sobras líquidas dos prêmios do' .scguro
de acidentes do trabalho.
Art. 111. A assistência médica será
ministrada diretamente ou. mediante
contrato com terceiros, em ambulatórios, consultórios, hospitais ea domicílio, de acôrdo com as possibilidades
financeiras do Instituto e - na forma
das instruções por êste expedidas, obedecidas as normas gerais, a que se re
fere
art. 10-8.
Art. 112. A assistência médica do-"
mtcnter será feita nos casos de urgênela.vou quando. o enfermo não puder
Iocomover-se.
"Parágrafo único. Comprovado que
o enfermo não estava imposslbtlítado '
de se locomover,' será suspenso o seu
direito à assistência médica, ate que
sejam por êle indenizadas as despesas
realizadas pelo Instituto.
Art. 113.' O segurado será hospítaltzado quando o julgar necessário o médico do Instituto, ou o que fôr 01)1' êste
eredenciado.
"
Art. 114. A assistência médica
abrangerá, igualmente' 08 ,tratamentos
preventivos, bem assim a assistência
pré-natal, à maternidade; ~ à tntâncía
e à juventude.
Art. 115. Será suspensa a asststência médica se o 'enfermo não seguir u
tratamento prescrito' pelo médico do
Instituto, 'Ou o que fôr por êste creden-

°

cisdo .

Art. 116. A assistência farmacêutica
será prestada mediante reembolso pardal ou custeada apenas pela contribuição suplementar referida no art. 108,
na forma das instruções que forem ex'pedidas pelo Instituto.
Art'. 117. O Instituto pcderá-conceder assistência. médica. hospitalar e
farmacêutica a segurados de outras
mstíbulções ou a particulares. medtan"te contrato, ou acôrco, fios quais será
estipulada a respectiva remuneração,
CAPíTUjoO XIX
DO PERíODO DE CARÊNCIA

Art.

118. Denomina-se período de

carência o lapso de tempo durante o
qual o segurado e seus beneficiários,
não têm ,ainda direito aos benefícios
garantidos pelo seguro, salvo o disposto no. art. '126.
Art. 119. O, período de carência é
contado a partir da data em que fôr
devida a primeira 'contribuição do 8e-

EXECUTIVO

375

gurado, computadas as interrupções
de duração não excedente a doze meses
consecutivos.
'
Parágrafo único. Havendo interrupçâc de contribuições por prazo supe1'101' ao previsto neste artigo, o período de carência será contado a partir
da data do primeiro pagamento posterlcr à interrupção.
CAPíTULO XX
DO SALÁRIO DE BENEFíCIO

Art. 120. O

cálculo dos benefícios

ter-se..á com base no "salário de b"eecrrcto-' .
. '.
ut. 121. Denomina-se salário de

benefício o quociente por 24 (vmte re
quatro), ressalvado o disposto no narágrato único, do total dos salários lSÔ~

bre os quais o segurado haja contribuí...
do nos últimos 24 (vinte, e quatro) meses anteriores:
L à .data da morte do segurado, no
caso de pensão;
H. à data do recebimento do requerimento de benefício, nos demais casos.
Parágrafo único. Do divisor acima
mencionado, pàra o cálculo do salário:
de benefício, serão descontados os meses durante os quais o segurado tiver
estado em gôzo de auxilio doença. bam .
corno. o tempo de sua incorporação
obrígatóría às fôrças armadas.
CAPíTULO XXI
DA Il\'"Vi\.LIDEZ

Art. 122. Denomina-se, invalidez
qualquer Iesâo de órgão, ou perturbação de função, que' impossibilite definitivamente o exercício do trabalho
ou determine redução de mais de ~V3'
(dois terços) na capacidade normal
de ganho.
§ LO Será considerado inválido o
segurado acometido de doença nociva
à coletividade.
§ 2.° Ouvidos os órgãos competentes, o Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio aprovará e fará publicara
lista" das doenças considera..das nociv-as à coletividade.
.
CAPíTULO

=

l?OS SEGUROS

Art. 123. O seguro invalidez garantirá ao segurado que' ficar Invãüde,
depois de decorrido
período de ca-rência de 24 meses, uma renda mensal denominada "aposentadoria por
invalidez", calculada na forma do artigo 136; essa renda extinguir-se-á

°
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mente Incapaz para o trabalho todo
cem a morte do segurado ou com a
segurado que, por motivo de' .doença,
c-essação da ínvalidea.
esteja impossibilitado de exercer atdParásrrafo único. ee a Invalidez resultar t>de doença profissional ou de ". vidade remunerada, por prazo provável não superior a um ano.
'acidente, seja do tr~balho ou não; o
direito à aposentadoria independerá do
Art. 130. Se a incapacidade, tida
período de carência.
Como temporár-ia, perdurar por prazo
superiora um ano, o segurado será
Art. 124.- O seguro velhice destinase. a garantir ao segurado com 60 então considerado inválido e passará a perceber aposentadoria por In(sessenta) ou mais anos de idade, devalidez;
' .
pois de -decorrido o período de carênArt. 131. Terá direito igualmente a
cía de 60 (sessenta) meses, uma renda
perceber desde logo aposentadoria por
vitalícía mensal calculada 'na forma do
Invalidez todo segurado que, estandocapítulo XXIII e que -se denominará
em gôzo de auxilio doença, completar
"aposentadoria por velhice".
70 anos de idade.
Art. 125. O seguro por morte garantirá:

I - independentemente de período
de' carência, a quantia destinada a auxiliar as despesas com o enterrnmento
do segurado, denominada "auxílio funeral" .
II - uma renda mensal, denomí ~
nada "pensão", devida 'aos beneficiádos do segurado, aposentado ou nao,
que falecer depois de decorrido o período. de carência de' 24 (vinte e quatro) meses.
§ 1.0 Se O falecimento resulta!" de
doença proflssionál ou de acidente,
seja do trabalho ou não, o direito ao
benefício previsto no item II não dependerá de transcurso do período de
. carência.
~ 2,° -Aullca-se ao' segurado inválido,
em virtude de acidente, o disposto no
parágrafo 1.0,
Art. 126. rroscasos de invalidez ou
morte ocorridos antes, de vencido o
período-de carência de 24 (vinte e quatro) meses, será concedido ao segurado 'Ou a seus beneficiários um pecúlio, calculado na forma do art. 152.
Art. 127. O seguro de acidente do
trabalho garantirá ao segurado, ou a
seus beneficiários, os benefícios assegurados pela legislação de acidentes
do trabalho.
Art. 128. O segure-doença garantirá
ao' segurado temporàrlamente incapaz
para, o trabalho" depois de decorrido o
período de carência de 12 (doze) meS0S, um auxílio em dinheiro, denominado "auxílio doença", devido a partir do décimo sexto 06,°) dia. de aras;
bamento do serviço, e calculado na
forma do art. '136.
Parágr-afo único. As incapacidades
de duração inferior a 16 dias não são
Indenizáveis pelo seguro -doença: o
prazo dos primeiros 15 dias de doença,
denomina-se "período de espera".
Art. 129'. Para os efeitos dêste regulamento, considera-se: temporàrla-

OAPíTULO XXIII'
DO AUXÍLIO DOENÇA' E DA APOSENTADORIJi,
POR INVALIDE7,

Art. 132. Os benefícios do seguro
doença e do seguro Invalidez serão concedidos mediante requerimento do em-.
pregador ou do segurado, que deverá
sujeitar-se- a exame médico. Conforme
o vresultadc dêssevexame comprovar
tratar-se- de segurado inválido ou temporàrtamente incapaz, será concedido
um dos benefícios, desde que estejam
satisfeitas as exigências relativas ao
período de carência €, também, no
caso 00 auxílio doença,a do período
de espera"
Parágrafo único. Não é permitida a
acumulação'. dos proventos decorrentes
do seguro doença com os cdecorrentee
de seguro de acidente do trabalho.
Art. 133. Vencido o ,PEidodo de ca~
rência, poderá ser aposentado por Invalídez. a requerimento seu ou do empregador o segurado que contar 70
ou mais anos de idade.'
Par~gT8Jo único, A apcsentadorta
concedida por fôrça dêste artfgo 1ndepende de 'exame médico.
Art. 134. O exame médico poõerã
&21' feito, a juizo do Instituto, independ-entemente de requerimento ãe segurado:
I - para transformação do auxülodoença em aposentadoria por invalid-ez;

II - para vertücação de permanência dã doença determinante do afastamento do trabalho, ou de continuação do estado de invalidez dos apo-

sentados ..

Parágraão único; O segurado que
recusar submeter-se ao exame médico
terá suspenso. o benerícto em cujo gôzo-se achar.
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Art. 135. Nos casos de doença nocívc à coletividade, o exame médico
poderá ser procerndo a requernnento
do empregador ou a juízo do Instituto.
Art. 136. A ímportãncía mensal da
aposentadoria por invalidez será igual
no mínimo, a 60 % (sessenta por cen~
to) do salárto de benefício, alem da
majoração a que se refere o art. 137,
quando COUber, não podendo" entretanto, ser Inrerior .a 70 % (setenta
por cento)· do salário mínimo local de
adulto, em vigor na data -do requerimento do benefício ou na de sua con-oessâo nas hipóteses previstas nos artigos 130 e iai.
. § 1.0 O valor da percentagem a que
se refere êste artigo será fixado periodicamente, .pelo menos qüinqüenalmente, de acôrdo com os resultados
das avaliações atuariais, pelo Serviço
Atuarial do Ministério do Trabalho,.
Indústria é Comércio.
42.° As alterações da percentagem
referida neste artigo não atingirão os
benefícios já concedidos até a data em
que elas entrarem em vigor.
Art. 137. Aos segurados que completarem o período de carência de 60
meses, antes de atingirem a idade de
65 anos, e se aposentarem por invalidez, depois dessa idade, será concedida além da -aposentadoria normal
que lhes couber, u'a majoração, calculada de acôrdc com '2.S tabelas que
forem expedidas p-~10 Serviço A~uaríSll
do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio.
§ LO A. majoração será computada
no cálculo da pensão, tenha sido paga
ou não a aposentadoria.
§ 2.° Em hipótese alguma :a soma.
da aposentadoria com a majoração
poderá 'ser superior ao salário de beneücío.
§ 3.° A majoração será determfnaâa,
tendo-se em vista, a equivalência atuac
rtal entre os benefícios majorados e
os normais, computadas as contribui..
çõea pagas depois de haver o segurado
completado 65 anos de idade.
. Art. 138. A aposentadoria por in...
vali dez será concedida ao segurado,
desde que o exame médico comprove
estar êle inválido.: nos têrmoa dêste
regulamento.
. Parágrafo único. A aposentadorta
por Invaltdez será devida a partir da
data da 'recepção do requerimento de
benetícío no Instituto, ou da data -de
afastamento do trabalho. se esta fôr
posterior àquela, ou da data em que
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o segurado houver completado um anode incapacidade, nos têrmoa do ar ...
tígo 130.

Art. 139.. A concessão de aposen...
tadoría por invalidez aos segurados.
acometidos .de lepra. independerá de
qualquer período de carência.
§ 1.° Quando constar do processo de
aposentadoria atestado de autoridade
sanitária competente, tornando certo
que o segurado está 'acometido de lepra, a· aposentadoria será concedida
independentemente de exame do doen...
te por médico do Instituto ou por êle.
designado.
§ 2.° A apdsentaõorta por .ínvalldez
concedida a segurado acometido de·
lepra será paga a partir da data em
que tiver sido verificada a existência
da doença pela autoridade sanitária
competente, desde que esta data colnclda com a de afastamento do trabalho; por parte do segurado, ou da.quela em que se verificar êsse Mas ...
tamento,no caso contràrão.
ArL 140. A' importância do' auxíliodoença será igual à da aposentadoria
por invalidez a que teria direito o
segurado se _ tôsse constderaoo inválido.
§ 1.0 Durante os prtmeiros quinze
dias. de. afastamento do trabalho,cabe
ao emprega..dor do segurado o encargo
de pagar-Ihe o que determinar a lei
especial.
§ 2.° Ao completar 15 (quinze) diasa duração da incapacidade, fará o
empregador comunicação dêsse fato ao .
Instituto, quo tomará a seu cargo opagamento do auxílio, a, partir do -16.°
(décimo sexto) dia, observado o disposto no art. 132.
§ 3.tl Não navenõo comunícacãc do
empregador,o segurado ou o Sindi-,
cato a que pertencer, poderá requerer
o auxílio doença.
~ 4.° Para o segurad-o autônomo, o'
respectivo Sindicato requererá diretamente ao Instituto o auxílio-doença.
~ 5.° O Instituto poderá estabelecer
acôrdo com os respectivos empregadores ou Stndicatos. para o rím de
os mesmos se incumbirem do pagamento do auxílio-doença aos segurados, mediante reembôlso.
Art. 14:1. Durante o tempo em que
estiver no gôzo de auxílio-doença, 0,
segurado se sujeitará a exame médico do Instituto, ~Illpre que opor ..·
tuno..
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Art. 147. 1\1'0 caso de falecer o se..
gurado no gôzo de apcsentacoría Por'
velhice, calcular-se-á, .a pensão, to.
DA APOSENTADORIA POR VELHICE
mando por base a aposentadoria. Por
Art. 142. A aposentadorf a por ve- invalidez a que teria dfreíto, se tivesse '
lhice será concedida. ao segurado que "ficado inválido -na data em que se
,R requerer, desde que conte 60 ou
aposentou por velhice.
.
mais anos de idade e tenha compleArt.
148.
A
cota
lndividual
a
que
tado o período de carência a que se
alude o item II do art. 146 exttn,
refere o art. 124.
gue-se:
Parágrafo único, A data do mtcto
da -aposentadorfa será a de entrada
I - por falecimento de beneficiário'
do requerimento no Instituto, 'salvo
II - por matrímônio de be.neficiário;
quando o afastamento do trabalho se
IH - por Implemento de Idade;
.
verificar em época posterior, caso em
IV - por cessação de invalidez.
que será inicíada a aposentadoria na
Parágrafo -úníco. Quando o sesu,
data do afastamento.
rado tiver deixado mais de sete bene;
. Art. 143.' O segurado que completar
ficiáríos, a' extinção da cota individUal
o período de carência antes de 65 anos
só começará a ser feita depois' que o
de idade, .terá dereito, a partir dos 65 número dêsses beneficiários se tiver
anos, a uma apos-entadoria por, velhice
reduzido a sete,
igual à de duvalídez a que faria -jua
Art. 149. come extinção da cota
.se então ficasse inválido, .além .ua
majoração a que se refere. o art. 13'7, individual do último beneficiário do
segurado, extingue-se também a cota
quando couber.
familiar a que se refere o item I do
Art. 144. O segurado que completar
'o período, de carência entre 65 e 70 art. 14.-6.
Art. 150. A importância da pensão
anos de idade terá direito a uma
global, definida no art. 146 será ra,
aposentadoria por velhice igual à de
teada igualmente entre todos os be.•
invalidez que lhe seria atribuída se
'ficasse inválido ao completar aquêle "nenctáríos do segurado, procedendo...
se
a novo rateio, tõda vez que ocorrer.
período.
a extinção' do direito de um dêles à
Art. 145. O segurado que tiver compensão.
pletado o período de carência terá díArt. 151. O auxílio-funeral será
rei to, entre 60 e 65 anos, a uma aposentadoria reduzida de modo que haja
devido, por morte do segurado, a quem
equivalência entrs os valores atuats
houver custeado o enterramento .
prováveis desta renda e a da que lhe
§ 1.0 A importância' do auxílio cor.,
se-ta concedida aos ')5 anos, compuresponderá ao valor das despesas feí.,
tadas as contribuições não pagas' em
tas, nâo podendo ser superior a Cr:;;
virtude dessa antecipação.
.500,00 (quinhentos cruzeiros) e será
Parágrafo 'único. O servíeo Atuarial
paga à vista da apresentação do ates;
'Cio Ministério do ,Trabalho; Indústria
tado de óbito e do comprovante das
e Comércio expedirá as tabelas dos
despesas, índene de dúvida.
-eoeücíentes de, redução das aposenta.dorias a que se ~ef'8re êste artigo.
§ 2.° Se-a morte Iôr ocasionada: por
acidente do trabalho, o 'auxílto-Iuneral
C~PíTULO XXV
será o que determinar a 'legislação sô_'
bre acidente do trabalho.
oM'íTULO XXIV

DA PENSÃO E,DO ,AUXÍLIO-FUNERAL

Art. 146. A importância da pensão
global para o segurado, aposentado ou
não, será corratíbuída .de duas partes:
I - uma cota familiar, igual a 30 %
(trinta por cento) do valor da aposentadoria por invali-dez em cuja per.cepção se achava o segurado, ou da-quela a que teria direito Se na data
.do falecimento se tivesse aposentado
,por ínvalídez:
I1 --.:. uma cota mcnvtduat, igual a
10,% (dez por cento) do valor da mes-ma aposentadoria, por beneficiârio,. até
',0 máximo de sete.

CAPíTULO XXVI
DO PECÚLIO

Art. 152. Na hipótese do segurado
ficar inválido ou vir a falecer antes
.de terminado o. período de carência
necessário à, concessão de aposenta;
doria ou pensão, ser.lhe-á concedido,
ou aos seus beneficiários, um pecúlio
igual ao montante, à taxa de 4% (quatro por cento) ao ano, das contrlbuí.,
çôes çorrespcndentes a segurado e a
empregador.
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CAPíTULO XXVII
DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURADO

153. São considerados bene,
ficiários do segurado, para os. efeitos
do presente regulamento, na _ ordem
. em que vão enumerados:
I - a espôsa, o marido inválido; os
filhos, "de qualquer condição, se meno.,
.res de 13 anos ou inválidos, e as
Art.

filhas solteiras, de qualquer condL
çâo se menoresrde 21 anos ou inváü.,
das;
.

Ú - a mãe e o pai inválido, os quais
poderão mediante declaração expressa
do. segurado, concorrer com a espôsa
ou o espôsc inválido;
III - os irmãos menores de 18 anos
cu inválidos e irmãs solteiras me;
nores de 21 anos ou i'J.válidas._
§ 1.0 A dependência econômica das
pessoas indicadas no item I é presu.,
mlda e a das demais enumeradas "deve

ser comprovada.

§ 2.° Não terá direito à pensão o
cônjuge desquitado ao qual nãO' tenha
sido assegurada a percepção de aü.,
mentos, nem a mulher que se encontre
lia. situação prevista no art. 234 do
Código civn ..
§ 3.° Em falta
de benefíciáríos
compreendidos no item I deste artdgo,
poderá o próprio segurado inscrever,
para os fins de percepção de benefí.,
cios, pessoa que viva sob sua depen.,
dêncía econômica e. que, pela sua .ida.,
de, condição de saúde ou encargos do.,
méstícos, não possa angariar meios
para seu sustendo.
CAPíTULO XXVIII
DA CESSAÇíio DA INVALIDEZ

Art. 154. A cessação da invalidez,
verificada em exame médico, determí.,
nará o cancelamento da apósentado.,
ria, logo que o segurado volte a tra.,
balhar, ou no máximo, seis .meses de.,
pois da data do referido exame.
Art. 155. O segurado aposentado
ao voltar ao .trabalho, não estará sujeito a novo período .de carência.
Art. -156. Se -o segurado aposenta.,
do voltar ao trabalho e requerer nova
aposentadoria, antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses danava ad.,
missão. serão computados, para 06
efeitos do art. 121, além dos salários
relativos a êsse tempo, os salários. per.;
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cebidos durante o período ímedíata.,
m-ente anterior à aposentadoria extdn.,
ta ou necessário para completar 24
meses ..
CAPíTULO XXIX
DOS ACIDENTES DO T.P.ABALHO

Art. 157; O Instituto será segura.,
dOI' exclusivo e obrigatório de seus segurados amparados pela legislação de
acidentes do trabalho, contra os riscos
nela .previstos.
Parágrafo' único. Parâ os trabalhadores autônomos, seus segurados,
poderá o Instituto realizar, através os
respectivos Sindicatos, seguro coletivo
contra os riscos previstos na legtslaçâo
ce acidentes do trabalho, de acôrdo
com as .instruções que expedir.
Art. 158. O Instituto ficará subrogado nos direitos e obrigações decorrentes da legislação de acidentes do
trabalho, obedecido o plano a que se '
refere .o -art.. 2G8 dêste regulamento.
Art. 159. Os empregadores permí-,
nrâc que sejam fiscalizados cs locais
de trabalho, pelo Instituto, que poderá
exigir dos mesmos o imediato cumprt.,
mente das leis e instruções sóbre a prevenção de acidentes e higiene do tra ,
balho .
Parágrafo único. O Instituto po_
dará impedir que os
empregadores

consintam na imprudente execução
dos trabalhos, bem assim exigir o fornecimento do material protetor contra.
aci-dentes, dentro das normas gerais de
segurança e higiene do trabalho.
Art. 160. O Instituto. promoverá
campanhas de prevenção contra aCÍ"
dentes do' trabalho, mediante conte;
rências, publicações, filmagens- e outros meios de propaganda, u tãlízandose, inclusive, dos próprios locais de
trabalho ..
Art. 161, Para OS efeitos da legis,;.
lação de acidentes de trabalho, o Instituto considerará benefícláríos do se.,
gurado acidentado os enumerados naquela lei.
CAPíTULO XXX
DISPOSIÇÕES

DIVERSAS

Art. 162. 'O Instituto prestará. aos
seus segurados e benefíciá.íos, centa-o das verbas autorizadas, assiatênela complementar especíaltzada, acargo do órgão próprio de "s-erviço
social", subordinado diretamente ao
Presidente do Instituto, e de. acordo

imo
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com as normas gerais que-ferem expedidas a respeito, pelo Departamento Nacional da Previdência Socíal .
. Art. 163. Compete. aos Chefes dos

órgãos Locais decidir ortgtnàs'íamente nos processos de benefícios e de
acidentes' do trabalho, de acôrdo com
as instruções expedidas pela AdmlnistraçãoCentral do Instituto..
Parágrafo úníco. Os 'atos -:108 Chefes dos 6rgãosLocais, relativos à
concessão e manutenção de benefícios,
e de acidentes do trabalho, serão revistos pela Administração Central,
nos térmos das reíeridas instruções,
produzindo efeitos, a revisão, a uartil' da respectiva data, na parte relativa a pagamewtos total ,OU parcialmente indevidos, 'sem prejuízo la responsabilidade funcional do prolator
do ato,
Art. -164. As declarações relatavas
à ínscs..Içãc dos segurados e de seus
beneficiários -serão feitas em fórmula
fornecida pelo Instituto, e comprovadas' de acôrdo com as instruçõ,:s,·
Art. 165. O Instituto organízará
seu cadastro de molde a não reter
documentos originais de seus segurados, valendo, para efeito -de arquivam-ento, ou de prova .em processos- de
benefícios, cópias autenticadas.
.
fI...rt. 166. Salvo os casos 08 ausência, moléstia contagiosa, ou quando o
interessado não Se possa .ocomover,
.o pagamento de qualquer oeneficio
devido pelo Instituto s6 se fará a procurador, mediante autorização expressa do respectivo Presidente. 'ou
autoridade a quem êle delegar. poderes pec-a êsse efeito,nos têrmos do
ae-t, 38, que poderá negá-Ia quando
reputar essa representação inconveniente ao benertcíárjo.
Art. 167.· E' fa-cultado ao Iristitutc
designar servidores seus para, sem
vantagem especial; promoverem, sem
ônus para os interessados que delas
ferem julgados carecedores, salve indenização de- despesas, as medidas necessáa'Ias para a obtenção de benetícios que lhes forem devidos, de acôrdo com as normas gera1'S-':xpedidas
pelo Departamento Nacional da Previdência Social (art. 1&2-)
Art. 168, No cálculo das prestações
de beneficios serão computadas as
ecnta'ibuíções devidas, embora não reeolhídas, sem prejuíz-o de sua cobrança e da aplicação das penalidades de
.que trata o Capitulo XXXIU.
.
Art. 169. Os pensionistas 'JUe rececerem por intermédio de procuradores
tão obrigados a apresentar ao Instituto, nos meses de janeíró e julho,
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atestado de vida passado por auto.,:
rtdade policial, judiciária, ou IJ01;'-pes"
soa idônea a critério do Ohefe do Órgão Local, ou ainda por outra fOlT.l1a
que venha a ser prevista em normas
gerais ou instruções,
§ 1.0 As pensionistas são onrigadas
a apresentsrr ao Instdtuto, também nos
meses de janeiro e julho, .comprovação do seu estado civil.
§ 2.° Os pensionistas inválidos serão submetidos periodicamente- à inspeção de saúde, a fim de ser apurada
a· persistência da Invalides.
. § 3.°. Os segurados ou beneficiários
que residirem no estrangeu-o ficam
obrígados, para o processo do paga-

menta d:RS prestações de beneficios, a
comunicar ao Instituto as suas residências, bem como constituir procurador em forma legal e apresentar
os neeessácíos a testados, renovando-os
dentro dos períodos regulamentares.
§ 4.° Os segurados ou benefíciários
que residirem no estrangeu-o e que
devam sujeitar-se à comprovação de
éeu estado de saúde, custearã-oa,<; respectivas inspeções, feitas por módico
Indicado pelo agente consular brasileiro.
Art. 170. A fixação .dos coeficientes das prestações de benefícios referidos nêste regulamentov Iicará sujeita à revisã-o perlódlca e lar-se-á, mediante proposta do Instituto, por ato
do Serviço Atuarial do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. l'ii1. O valor da aposentadoria por Invalidez a que terá direito
o segurado facultativo, será calculado
de acôrdo com a Tabela. II, anexa ao
presente regulamento, levando-se em
conta o salário de ínscriçâo e a idade. por ocasião do pagamento da prtmeira contribuição, bem como aquela
qu-e tiver o. segurado por ocasião de
cada vee-íaçâo de salário, o que será,
nêste caso, urna operação suplementar, efetuada na. forma dos oarágraros seguintes.
§ 1. ° Os aumentos
do salário de
tnscriçâo . determinarão, no valor da
renda, variações proporcionais. que
serão obtidas adicionando-se à impor. tâncía ínícíal da aposentadoria por
invali-dez os acréscimos a que fizer jus
. o segurado, em virtude da elevação do
respectivo salás-lo- -te inscrição.
§ 2.° No caso de redução de salário, aplicar-se-á a tabela referida
nêste artigo, c-onside-rando-se, entretanto, díminuídos os resultados,
§ 3.° Se o segurado facultativo não
houver contribuído durante 360 (tre-
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sentes e sessenta) meses, o valor Inicial de sua renda de velhice será .reríuzído, na proporção do número de

.contribulções, para

360 (trezentos e

.sessenta) : redução análoga tar-se-á
para as vaeiaçõea subsequentes, tomando-se em consideração a idade
em que essas modificações se verrfíoarem.vde modo que o número de contribuições do segurado seja contado,
em cada operação suplementar, a partil' da data da respectiva al-eraçào.
§ .4.0 A tabela a que se refere -êste
artigo poderá ser revista pela forma
aludida no § 1.0 do .art. 136.
Art. 172. A importância da pensão
devida aos beneficiários do segurado
recuuattvo será calculada na base de
um pecúlio igual a quatro vezes a ímportância 'anual de sua aposentadoria
por invalidez, levando-se em conta os
beneficiários, existentes por ocasião da
morte-do segurado.
"
. TíTULO V

Generalidades
CAPíTULO XXXI
DA~

JUSTIFICAÇÕES

AVULSAS

Art. 173. Mediante [ustiffcação, pro;
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bre a matéria respectiva, que hemoIogará, ou não, a justífícaçâo reahzada, a fim de que produza seus efeitos, não cabendo qualquer recurso
dessa decisão.
Art. 17,8,. A justific-ação processada
de acôrdo com as disposições dêste
Capitulo, terá valôr apenas perante o
Instituto e para os fins nela expressam-ente determinados, e será realizada sem cnus-para o interessado.
Art.. 179. Nas justificações processadas judicialmente, para produzirem
eíertc relativamente ao Instituto, a cí.,
tação dêste é Imprescíõtvet..
OAPíTUW XXXII
DA PERE!>1PÇÃO E

PRESCRIÇÃO

Art. 180. Não prescreverão quaisquer direitos aos benefícios', prescrevendo, apenas, e no período de um ano
da data em que se tornar devido, o
direito ao recebimento das importâncias respectivas.
Art. 131. Sem prejuízo do disposto nêste r-egulamento, aplicam-se ao
Instituto os prazos de prescrição de
que goza a União Federal.
Art.. 182. Serão arquivados os pro,cessas cujas formalidades ou díhgênelas, dependentes dos interessados,
não hajam sido satisfeitas dentro de
seis meses, contados da data em que
tiverem ciência das mesmas.

cessada perante o Instituto,' na forma
estabelecida nêste capítulo, poder-se-á
suprir a falta de documento ou fazerse a prova de qualquer rato -íe Interêsse dos empregadores.' dos segurados
ou de seus benéfíciártos, relativamenCAPíTUW XXXJJ1
te ao Instituto, sempre que -eja evidente a dirficuldade· na apresentação
DISPOSIÇÕES PENAIS
de. prova" documental e os fatos seart.
183,
Por infração do presente
jam passíveis de prova por justificaregulamento, serão aplicadas as se';'
çao.
gumtes multas, pelo Conselho FísArt. 174, O interessado deverá, em
cal:
petição articulada, requerer a justificação, expondo clara e minuciosaI. de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros)
mente os fatos "qué pretenda compro3, Cr$ 5,000,00 (cinco mil cruzeiros)
var' e' indicando testemunhas idôneas,
aos qu-e não descontarem nem recoem número nunca Jnrertce- a duas ,
lherem as contribuições relativas aos
Art. 175. A justírtcação será proseus empregados;
cessada perante' Procurador, ou pes- de Cr$ íoc.oe (cem cruzeiros)
soa especialmente designada pelo Pré- 'a TI,
Cr$ 10.000,00 (dez mil 'cruzeiros)
sídente, onde não houver êsse cargo.
aos "que descontarem dos segurados
Art. 176, O Procur-ador ou a pesas suas contribuições e não as recosoa. designada para processar a Juslherem nas épocas próprias, sem prettrícação, .deferindo o pedido, marcará,
juizo da responsabilidade criminal em
desde logo, dia e hora para a inquique 'incorrerem;
rição das' testemunhas, .que deverão
m. de 10% (dez por cento) a 30%
comparecer independentemente de no(trinta por cento) sôbre- o total da
ttficação.
importância
das contribuições a recoArt. 1'!17. Ai:, testenuinhae, no dia
lher, num mínimo de Cr$ 1-00,00 (cem
'~ hora mareados, serão detidam-ente
cruzeiros), até o máximo de Org....
inquiridas a respeito dos fatos que
10.000,00 (dez mil cruzeiros), aos que
forem objeto da justificação, s-endo,
infringirem o art. ,84, observada a seem seguida, o processo concluso à
guinte proporção, em correspondência.
autoridade a quem couber decidir sô-
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com os períodos adiante marcados,
cuja contagem partirá da expiração
do prazo fixado para o recolhimento:
a) 10-% (dez por cento). até trinta
dias'
b)' 20% (vinte por cento) de 31 à
6ú dias;
,
e) 30% (trinta por cento) depois
dêsse prazo.
IV. de. crs lúO,OO (cem cruzeiros)
a Cr$ 10. úOO,OO (dez mil cruzeiros),
nos demais casos não expressamente
previstos nas alíneas anteriores.
Art. 184. Verificada a infração, será
Iavrado o competente auto, em duas
vias, assinadas, se possível, pelo infrator; uma das quais lhe será entregue, desde logo, ou remetida dentro
de 48 horas.
Art. 185. O infrator poderá, dentro
de quinze dias, improrrogáveis, contados da .data do recebimento do auto,
apresentar defesa ao Instituto.'
Parágrafo único. No caso de não ser
encontrado o infrator ou de haver
recusa de sua parte em receber o
auto, contar-se-á o prazo de 15 dias
a partir da da ta da publicação do
edital, 1'10 jornal oficial da administra-:
ção pública local ,
Art. 18'6. Será, na graduação das
multas, observada a ocorrência ou
não de circunstâncias agravantes, de
acôrdo com o disposto no arb , 189.
Art. 18-7. Ao aplicar a multa, o
Conselho Fiscal fará sua graduação,
tendo em vista o valor do recolhimento devido, bem como a ocorrência
ou ausência de circunstâncias agravantes.
Art. 188. Consideram-se· -círcunstânclas agravantes, para efeitos do ar..
tdgc anterior:
I -'-'- Reincidência;
II - Dolo, fraude ou má fé;
TIl - Incidência anterior em outra
infração do presente regulamente;
IV - Desacato no ato da verificação de infração ou fiscalização, a ser.
vidor do Instituto;
V ..:...- Suborno ou tentativa de suborno a servidor do Instituto;
VI - Dificuldade ou impedimento,
por qualquer meio, da ação fiscalizadora do Instituto.
Art. 189. A existência ou não de cír.,
cunstâncías agravantes influirá na
multa, observadas as seguintes, normas:
I - Na .ausêncla de agravante, a
multa será aplicada no grau mínimo;
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IT - As agravantes referidas nos
itens III e IV. do artigo anterior ele- '
vam a multa ao 'grau médio;
IH -Óss agravantes rercnees nos
itens I e II do artigo anterior elevarn
-~ multe ao grau máximo.
Parágrafo único - Não se compreende na determinação dêste artigo o
caso que faz objeto do inciso UI do.
art. 183,.
Art. ·190. Os empregadores sujeitos ao regime do presente regulamento
são obrigados .a prestar ao Instituto
as informações e os esclarecimentos
necessários, e, bem assim, a permitir
a mais ampla flscallaaçâo por parte
dêste, relativamente aos assuntos de
Sua competência, ressalvados unicamente os casos de segrêdo comercial
expressamente garantidos pelas leis
em vigor.
Parágrafo único - Caso não possa
ser feita a fiscalização, por alegada
auséncta do responsável pelo estabelecimento, serão marcados pelo fiscal
dia e hora para êsse fim; se, no dia
e hora designados, não puder ser efetuada a Iiscalização.cpela mesma falta,
ficará o empregador sujeito à multa
prevista no inciso IV do art. 18-3.
Art. 191. pestõecisões do Conselho Fiscal caberá recurso, no prazo a
que se refere o art. 65, para o Oonse;
lho Superior da Previdência Social.
Parágrafo único - Nenhum recurso
será aceito sem o prévio depósito -do
total do débito apurado; inclusive penalâdàde imposta, ou garantia idônea,'
Art. 192. Para a ,apuração de importâncías que lhe sejam devidas, por
fônçe dêste regulamento, poderá o
Instituto promover a verificação dos
livros dos empregadores e, se êstes se,
opuserem, promovê-la em Juízo, segundo precrever a lei ..
.irt.. 19-3. O débito verificado e não
liquidado será lançado em livro próprio, destinado à inscrição da' divida
ativa do Instituto, e as certidões dêsse
livro, contendo todos os dizeres da íns,
críção, servirão de título para íngressal' em Juízo, com a sua intenção .Iun.,
dada de fato e de direito, e promover
por seus procuradores, ou representantes legais, a cobrança executiva
dêsse débito, segundo o rito processual
dos ex-ecutivos fiscais.
CAJ?lTULO XXXIV
DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 1f,i4. Os bertse rendas do Instituto são impenhoráveis e equipara-
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serviço do mesmo, gozarão das vanta-.
dos aos da União Federal, no tocante
gene de transportes fluviais, martà taxaç1io ou incidência de impostos
times, ferroviários e aéreos concedidas'
de qualquer natureza.
aos, Iuncíonários federais.
Art.. 195. "As importâncias das. prea,
tações de benefícios ou auxílios, salvo
Art. 2ü3. São extensivas ao Ins-tias quantias devidas ao próprio Instituto os privilégios da Fazenda Pública
tuto, e descontos que derivem da abri.
Nacional, quer quanto ao uso dos progação de prestar alimento, reconhecessos especiais de que esta goza para
cido por via judicial, não estão sucobrança de seus créditos, quer no conjeitos a arrestos, seqüestros ou penhocernente a prazos e ao regime de'
raso
. '
custas, correndo as ações de seu inte. Art. 19,6. Não haverá devolução de
rêsse perante os Juízes dos Feitos da
contribuições ressalvada a restítutcão
Fazenda Pública sob o patrocínio de
das importâncias indevidamente recoseus representantes legais.
lhidas.
ADt .. 204. Terão djreíto ao recebiArt. 197 .Os empregadores e .Síndimente das cotas de aposentadoria ou
catas sujeitos ao' regime do presente
auxílio-doença, porventura não perceregulamento são" obrigados a prestar
bidas em vida 'pelo 'segurado, os resao Instituto as informações e os esclapeotlvos beneficiários habilitados à
recimentos preçísos e a permitir-lhe a
pensão por êle instituída.
fiscalização necessária à vertücação do
fiel cumprimento das disposições regulamentares.
.
CAPíTULO XXV
Art. 198. E' facultado ao Instituto
fazer o seguro de responsabilidade, deDISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
corrente do exercício de cargos de sua
Administração que exijam fiança,
o
Art. 205. Os motoristas que corstrldas obrigações contraídas por segubuírem como segurados recujtatívos,
rados com o Instituto.
de acôrdo com o plano aprovado pelo
Art.' 19,9. O Instituto poderá resdo' Trabalho, Indústria e Ocsegurar.t no todo ou em parte, as"obri- "Ministro
mércio, poderão continuar ocntrtbuingações decorrentes de acidentes do
do, desde que o requeiram dentro do
trabalho.
prazo de 60 (sessenta) dias, contado
Ar,t. 2.Qú, São isentos do ímpôsto do
da data em que entrar .em vigor o
sêlc:
presente regulamento.
I - Os livros, papéis e documentos
Art. zus. A atual Carteira de
originários do Instituto;
Pecúlio será liquidada- mediante o iresII ~ Os contratos do Instituto, firgate das apólic-es em vigor, com base
mados com seus segurados ou'com ternos elementos bi(lmétricos e ünanceíceiros;
'ros vigorantes para o Instituto.
III - Quaisquer papéis que diretaA'1't." 207. A asslstêncáa médica e
mente se relacionem com os assuntos
farmacêutica será prestada em todo o
de que trata êste regulamento, quando
Brasil, a partir da data da vigência
procedentes de empregadores, sindido presente regulamento, quando será
catos, segurados ou .beneflcíários;
iniciada igualmente a cobrança da
IV - Os' comprovantes fornecidos
contribuição suplementar, prevista no
art. 108.
.
pelos empregadores e Sindicatos aos
empregados, relativos aos descontos
Art, 208, O -Instdtuto desenvolverá
das contribuições, e os passados pelos" seu plano de seguro de acidentes do
segurados e beneficiários para perceptrabalho corre1atamente à instalação
ção das respectivas prestações de seem cada localidade dos serviços médiguros, auxílios ou assistência.
cos, ficando. ressalvada a inteira víParágrafo único ~ Ex-cetuam-se da
gência das apólices que houver-em sido
isenção de que trata êste artigo as cer- .emitddas a tê a data em que por edital
o Instituto tornae--púbüco que iniciou
Art. 2{)1. A, correspondência postal
as _operações de seguro de. acidente do
e telegráfica do Instituto e o registro
trabalho nas localidades que indicar.
do "seu enderêço telegráfico gozarão
dos favores concedidos por lei às a liArt. 209. Até a fixação da porcentarquíae subordinadas ao Govêrnc Fetagem a que alude o § 1.0 do art. 136,
deral.
o IllSitituto adotará, a partir de 1 de
Janeiro de 1947, a de 66% (sessenta e
Art. 202. Os membros da Adminísseis por cento) .
tração e os servidores do Instituto, ao
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Arrt. 212. O lnstiturtopl'(Jcederá deu:"
tro do prazo de 180 (cento e '}iten.
ta) dias ao recenseamento de seus Se..
gurados e .respectivos beneficiários
pa·rao rtm de levantar o bala'nçQ

Am. 210. Os servidores dó rnstttuto, inclusive os do antigo Instituto de
Aposentadoria e 'Pensões da Estiva,
.admbtidcs antes da vigência do Decreto-icí n.? 7.245, de 15 de Janeiro
de 1945, são' considerados eéetivos.
Art. 211. Os servidores a que alude
Ó aJ.',tigo anterior, acmtnoos scm concurso, gozarão de estabilidade, desde

abuaríad de entrada, tendo em Vista aa

disposições do presente regulamento
Art. 213. O presente regulamentô.
entrará em vígor em 1 de Janeiro de

-que contem ou venham a contar ctn ..

1947.

co anos de exercício.

.

em contrário.

N.ol
TABELA A' QUE SE REFERE

°

ART. 74 DO REGULMl'IEN,TO

I

(

Ordenado mensal

.classei

\

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
N.o 2

.

Art. 214. Revogam-se as disposições

I
I Até

..... -................

De mais de' CrS lC{),·OO
De mets de o-s 2{i(:.CO
De mais de crs
300,00
400,CO
De mais de c-s
De mais de o-s 5CO,00
De mais de o-s 6CO,00
De mais de CrS ·800,00
De mais de' ors 1, OGü,O~J
De mais de CrS 1,200,00
De mais de o-s 1 400,00
De mais de ors 1.600,OU
De mais de o-s 1.800,00

100,00
200,00
até c-s 300,00
até ors 400,00
até Cr$ 500,00
até o-s 600,00
até o-s 800,00
ate 01'$ 1,000,00
até o-s 1,200,00
até ors 1,400,00
até c-s 1,600,00
até eis 1,800,00

até

Cr$

o-s

Salário
do

Classe

......... crs
......... crs
..

,

.......

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

.........

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

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

100,00
200,00
eis 300, )0
o-s 400,00
crs 500,O0
600,00
Cr8
crs 800,00
ors 1, 000,00
o-s 1,200,00
crs 1,400,00
o-s 1, 600,00
o-s 1, 800,00
Cr$ 2.000,no

TABELA A QUE -SE: REFERE o ARTIGO. 171
Valer da Renda de Invalidez atrtbuíüa ao segurado facultativo para
crs 100,00 de salário por ocasião da inscrição ou aumento

:rdade na ocasião
da ínscrtcão
ou aumento
20
21
22
23
24
25

zs

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Valor
da Rend'a
Mensal

Idade na ocasião
da inscrição .
ou aumento,

crs

114,30
109,80
105,30
100,90
96,50
92,40
88,30
84,30
80,40
76,50
72,80
69,lU
65.60
62,30
59.00
55.90
53,10
·5O,00

38
38
40
41
42
43
44
45
46
4i1
43
49
50
51
52
53
54
55

Valor
da Renda
Mensal

o-s

48,00
45.50
43,10
40.80
38,60
36,50
34,40
32,40
30,50
28,60
26,90
25.10
23.30
21,80
20,00
18,40 '
16,90
15.40

-
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DECRJETO N.' 22.368 r: PE 27 PE
PEZEMBR.O PE .1946
outorga a "N adir Figueiredo, I ndústria e Comércio, S. A.", com sede na
cidade de SãO Paulo, concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica àe um desnível existente no rio
Jaçnusri, distrito e município de Pedreira" Estado de São Paulo.

O Presidente "da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I; da Constituição; emoe têrIDOS do arb. 150 do Código de Aguaa
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho
de 1934), decreta:

Art. 1.° Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à Sociedade Nadir Pigueiredo, Indústria e Comércio, S. A., com
sede em São Paulo, concessão para
. o aproveitamento da energia hidráulica.
de um desnível do rio Jaguari, localizado na Fazenda Fortaleza, dois .quilômetros à [usante de Pedreira, distrito e município de igual nome, Estado
de São Paulo.

ExECUTrvO
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nela tiver sido registrada a presenteconcessão: .
a) dados sôbre o .regíme do curso
dágua a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à
de cheia, variação de nível dágua à
montante e à jusente da fonte de
energia;
b) planta, em escala razoável, da.
área onde se fará Q aproveitamento
da energia, abrangendo a' parte atingida pelo remanso da barragem; perfil do rio à montante e à jusante do
local do aproveitamento;

c) método de -cálculo da barragem,
projeto, épura.. justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao
. terr-eno em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento dos
vertedourosvcornportas, aduras.. tomada d'água, -canal de derivação, disposições que assegurem a livre circulação
dos peixes; seções longitudinais e trensversais; orçamento;
d) condutos forçados; cálculo e justificação do. tipo adotado; planta e
perfil com tôdas as mdicaçôes necessárias, observando as escalas seguintes:
pare ás plantas, um por duzentos
0/200); para os perfis; horizontal, um
por duzentos (1/200), e vertical um por
cem ·0/100); 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; turbina, justificação do
tipo' adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou
1/8 até plena carga; indicação do engulimento com 25 %, 50 % e 100 %
da carga; regulador-es. e aparelhos de
medição; desenhos das turbinas; tempo de fechamento; canal de fuga, etc.:
orçamentos respectivos;

§ 1.0 Em portaria do Mínistro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
dos projetos, serão detçrmínadas a altura de queda e a descarga a aproveitar, bem como a potência concedida.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
produção de energia elétrica para consumo próprio da concessionária, que
não a poderá fornecer a terceiros,
mesmo sem remuneração, excluídas,
todavia, dessa proibição as vilas operárias e residências de empregados da
concessionária, desde que seja gratuito
o f ornecimento de energia.
Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente título, a concessionária obriga-se a:
I -r- Registrá-lo na Dlvisâo de Aguas
do Ministério da Agricultura, dentro
do prazo de trinta (3{)) dias após a
V - Obedecer, em todos os projetos,
sua publicação.
às prescrtçôes. de ordem técnica que
forem determinadas pela Divisão de
II -. Assinar o correspondente conÁguas, do Departamento Nacional da
trato dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da data da publicação .Produção Mineral, do : Ministério da
Agricultura.
da aprovação da respectiva minuta pelo
Ministr~ da Agrtcultura..
Parágrafo único. Os prazos a que
III - Apresentar o mesmo contrato se refere este artigo, poderão ser prorà Divisão de Águas, pata os' fins de
rogados por ato do Ministro da Agrfregistro, até sessenta (60) dlas depois
cultura; ouvida a Divisão de Águas.
de: registrado no Tribunal de Oontas..
Art. 3. ° A minuta do contrato disciIV - Apresentar à Dlvísão de Águas, plinar desta concessão será preparada
em três (3) vias, dentro do prazo. de pela Divisão de Águas e submetida à
um (1)· ano, contado-da data em que
aprovação do Ministro da Agricultura.
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Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
Contados da data -do registro do respeottivocontrato na Divisão de Aguaa.
Art. 5.0 ,A concessionária fica obrígada a construir. e manter nas proximidades do local do aproveitamento
onde e desde quando for determinado
pela Divisão de Aguas, as instalações
necessárias a observações linimétricas
medições de descarga do curso dágua
qúe vai utilizar, ,e a realizar es otecrvàções de acôrdovcom as' instruções
da mesma Divisão.
Art.' 6.° Findo o prazo da concessão,
tôda a propriedade da conoesstonárta
que, no momento existir em função
exclusiva e permanente da produção
da energia hidráulica, reverterá ao
Govêrno Federal, mediante indenização do custo histórico, isto é, do capítalefetãvamente gasto, menos a depreciação.
Art. 7.0 se o Govêrno Federal não
fizer uso do díreíto que lhe' concede
o artigo precedente, caberá à concesslcnárla a alternativa de requerer ao referido Govêrno que a concessão seja
renovada pela forma que, no 'respectãvo contrato, deverá estar prevista, ou
de restabelec-er, às suas expensas, ;t
situação do curso digna anterior ao
aproveitamento concedido.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, fica a concessionária
obrigada a dar conhecimento ao Govêriv» Federal da decisão que tomar,
apresentando o requerimento de prorrogação da concessão ou O. de .deaístênela desta, até seis mêses antes do
término do respectivo prazo.
Art. 8.0 A concesstonáría, dadas as
condições peculiares do aproveitamento, fica dispensada da reserva de energia de que trata o art. 153, alínea e
d-o Código de .águas .
Art. 9.° A concessíonária gozará, desde a data do 'registro de que trata o
art. 4.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de Aguas e das leis especiais
sôbre a matéria.

EXECUTIVO

Art. 10. O presente.decreto entrará.
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1946" 125.0 da Independência e 53.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel .âe Carvalho.

e

DECRETO N.' 22.376 ~ DE 30
DE DEZEMBRO DE 1946
Autoriza o funcionamento de cursos
na Faculdade de Ciências Bccmô-:
micae e Administrativas, da Uni.
versidade de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artdgc 87, item I, da Constdtuíção, e nos
têrmos do artdgo 23, do Decreto-lei
11.0 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorlzaçãopara funcionamento dos cursos
de Ciências Econômicas e de Ciências
Contábeis e Atuariais da Faculdade
de Ciências' Econômicas e Administrativas, da Universidade de São
Paulo, com sede em São Paulo, Capit:a~ do Estado 'de São Paulo.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.0 da
República.
EURIOO G. DUTRA.

Clemente M ariani Bittencourt.

DECRETO N.' 22.385 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Fixa novos preços para os carvões
produzidos nas minas do Rio Gran-:
de do Sul e dispõe sôbre o cálculo
do prêço do carvão mineral de Santa
Catarina.'

o Presidente da, República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, l, da Constituição, e nos. têr-
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IDOS da Ietra d do art. 2.° do Decretolei n;o 2.666, e do art. 10 do Decre'to-lei'n.o <2.667, ambos de 3 de outubro de Ü~40, e
Consid-erando a necessidade de garantir aos vtraoalhadores das minas
do Rio Grande do Sul a. manutenção
dos atuais salários, de.acôrdo com proposta do Conselho Nacional de Minas
e Metalurgia;
Considerando a
mediante estímulos
tivará produção de
de Santa Catarina,

conveníêncía de,
adequados, incencarvão das minas
decreta:

AJt. 1~ 'Os ~eços dos carvões do
Rio Grande do Sul estabelecidos no
anexo 11.° 2 ao Decreto-Ieí n.o 9.826,
de 10 de setembro de 1946, até ulterior
deliberação do Govêrno Federal, ficam
acrescidos da importância de qr$ 4,25,
a partir de 1 de janeiro de 1947, man-

DECRETO N.' 22.386 -
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tidas as demais taxas prevístas :nesse
mesmo Decreto-lei.
Art. 2.° No cálculo do prêço do
carvão mineral de que trata a nota 2,
do número TI, do anexo TI,o 2 ao Decreto-lei n.o -9.826, de 10 de setembro. de
19'4ü, deve-se levar em conta as variações decimais do _teor em cinzas do
carvão analisado, para efeito do
cômputo do coeficiente A', o qual será
obtido por interpolação linear na ta~ .
bela respectiva, anexa ao mesmo De..
ereto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58.° da
República.
EuRICO

ÇT.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DE 31 DE DEZEMBRO PE 1946

Substitui parte das Tabelas Numéricas de extranumerário mensdlista de
repartições do Ministério da Viação e Obras Públicas~ que acompanharam
o Decreto n.O 21.693 de 21 de agâstode 1946.

o

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

87, item I, da Oonetdtuição de 1946, decreta:

Art. 1.0 Ficam substituídas' pelas que aocmpanham o presente. Decreto,
no que se refere às-Séries Funcionais mencionadas as Tabelas Numéricas de
Extranumerário mensalista de" repartdçôes do Ministério da Viação e Obras
Públícas.. anexas ao Decreto número 21.693, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° As funções criadas e transformadas por fôrça do disposto neste
Decreto são exercidas pelos servidores constantes da relação nominal anexa.
Art. 3.° A despesa com a T.r::;f .S. da Fábrica Nacional" de Motores
correrá, no exercício de 1947, à conta da dotação que lhe roi consignada na
Verba I - Pessoal ---: Consignação V - outras Despesas com pessoal, Subconsignação 27 _. Outras despesas, inciso 04,- Outras Despesas, do anexo 22
- Ministério da Viação e Obras Públicas ~ do Orçamento Geral dia República para 1947.
Art. '4. 0 :&;te Decreto vigorará a partir de 6 de setembro de 1946, exceto quanto à parte referente ao aproveitamento de pessoal, a qual entrara
em vigor a 1 de janeiro de 1947.
Rio de .raneíro.: em 31 de dezembro de 1946, 125.0' da Independência -e 58.Q
da República.
EuIuoo G. DUTRA.
Clovis Pestana.

MINISTt'RIO DA. VIAÇAO E OBRAS PúBLIOAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO

-~-----C'C'im'"
Tabela Numérica Suplementar de Mensalis"t.a'i.s"",=",,,;mcr;;=OiT"'_ _~_.'--SITUAÇAO ATUAL
._-~
SITUAÇAO
PROPOSTA

Número \
de
funções
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1

I

Número
de .
funções

Cr$

Nat.urezada função -. Contratado
Técnico' em Obras de Concreto Armado •.............................
Técnico em Construções Ferroviárias.
Técnico em Serviços Mecanizados de.
, Construções RodO-ferroVi~rias . '. ..

'1.

Engenheiro Especializado em Economia
e Organização . . .
~
.
Engenheiro Especializado em Estudos
e projetos de Vias Férreas
:,-,.
Engenheiro Especializado "em Construções Ferroviárias :
~.
Engenheiro Especializado em Construções Ferroviárias .. _.. ,
.
Engenheiro Especializado em Construções Ferroviárias .' .. ;
;
.
Engenheiro Especializado em Serviços
de Linha . .
'. ; ..
.Técnico Especializado em Via Permanente .. '
;
' .

1

1
2

~

I Referência
s/n

3

5.250,00

I

5.250,00 I

J

~
o

1

4.500,00 I

I

4.500,00 I

4

XXXIV

3.900,00

1

xxx

3.750,00

1

XXIX

3.450,00

1

XXVII

2.700,00

1

XXII

I

4.500,00 I

J

11

11

1

Séries funcionais

Desenhista Es;eCializado em Estudos e-I
Projetos de Construções Ferroviárias I
Desenhista Especializado

' '1

.~

I

Engenheiro Ferroviário

I

5.250,00 I
5.250,00 I

I

1

Desenhista

I

2.700,00 \
2.700,00

2

XXII

J
2

.
Observações: A função de Engenheiro Ferroviárío; referência XXII, deverá figurar na T.N.S. do Departamento Na-cíonal de Estradas de Ferro somente no período de 6,;,9-46 a 31,:,,12-46, passando no dia imediato a pertencer à T.N.S.da
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.
'

'"

:5

~~.

I

DEPARTAl'JIENTO KACIONAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS

'l'abela Numérica Ordinária

--

Número
'de
funções
28

--

I

Séries runcíonaís

I

I" .~.U~~l~~:. ~~. .Artít~~~, .·1

Referência \
VI

28

Auxiliar de Escritório

9
~20

24
27

16

...........................
.......... -._...............
..........................
.. . ... .... . ....... . . ... . ..

····· ... ··········.·····.·1

-96 '

,"

'I

-

-

SITUAÇãO PROPOSTA

SITUAÇãO ATUAL

I

XI
X
IX
VIII
VII

Tabela

Número \
de
funções I

Séries funcionais

T.O,M.,

:: 'I, .. ~U~~U~:. -: ~:tít~~~ .. ·1

T.O.M.
T.,O.M.
T.O.M.
T.O.;'([.
T.O.M.

9
20
22
26

13

I::~:~~fl~~::~e: ~s~7;~r~~ ::I

r:·.·.:::::·.::: :"..•..:.. .:.::J

- - ···············,··········1
90

.

TABELh NUMÉRICA SUPLEMENT~R

l

I

Deserthista

1

---

Referência
VI

I

Tabela

I

~

XI
X
IX
VIII
VII

s
~
'""

.

I

..

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

XXIn

I

I

Observ.aç6es:
Esta função é preenchi.
da por Luís Antônio
Rodrigues Pereira.
Escriturário

2

--2

I: .................... , ....

I

Observações:
Estas funções são preenchidas por Ernesto
Martins Loque e Hei-

tor Resende.

.

XXIII

I

'"

~

TABELA NUMÉRlà SUPLEMENTAR

5

- 5-

~

I

Auxiliar

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

I

VIII

Obserseções:

Estas. funções são preenchidas por:
GUilherme .n t r a s Pinheiro.
Haroldo R'odngues Cou, tãnho.
Décio de Castro Maga-

i

lhães.
César Quadros Potolowsky.
João Mtüler· Neiv'a-.

I

1

I

I

I
1

I

Servente
1

-1 .-

~

o

...

..................... -.....

V

I

ccse-eeções :

.I

Esta. função é preen-I
chida por Alberto Heníze .

I

I

I

I

i

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO -

ESTRADA DE FERRO' DE BRAGANÇA

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇãO PROPOSTA

SITUAÇãO ATUAL

~~ero I
de

funções

(

'

,

Séries funcionais

I

'I

I

Referê,ncia

I

Tabela

Número -i
de
funções I

I

I

.
Séries funcionais

I

'

I

.I
J

Referência

'

,

Art!jic~,

1
2
3
6

-12

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

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

I

I .Agente

1
4
7
16

-28

T.O,M,
T.O.M.
T,O.M,
T.O,M,

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

1
2
3
6

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

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

--

i

XI
IX
VIII
VII

~

12

.~

de Estrada de

o

Agente de Estrada de
Ferro

Ferro

..........................
..........................
............. ; .............
..........................

XI
X
IX
VIII

T.O,M.
T,O.M,
T,O.M,
T.O,M:

1
4
7
15

-27

i
8

Artífice.

XI
IX'
VIII
. VII

Tabela,

.

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

XI
X
IX
VIII

I
I
ee

~
~

TABELA NUMÉRICA ORDINÁllIA

SITUAÇAO ATUAL

Número I
de
I·
funções \
I
2
..
4
4

I Referência (

Séries ruricíonaís
llIaquinista

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

XIII
XII
XI
X
IX

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

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

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

4.

7

-21

I

I

T'abela

Número I
de
I
runções I

2

T.O.M.
T.O.M .
T.O;M.
T.O.M.
T.O.M.

4
4

.E~cr.itó~~o .. I

-23- I

I,......Tr~~.llutcJo~

'23

I

I::::::::::::::::::::::::::
. ...........................

I

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

6

-20-

\

\

....... 1,

III

.

I

I

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

9
9

T.O:M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

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

. . '.' .. '.' .............. . ...:
. .. . .. . .... . .. . . ... . . . . .. .

3
1

--

I

I
-~2

I

.

23

M aquiriista

Referência
XIII
XII
XI
X
IX

I
I

~

"'

I

8
'11

~

I

IH

22

I

SITUAÇAO ATUAL

Séries runcíonaís

I

Referência

I

SITUAÇAO PROPOSTA

Tabela

Número \
de
funções \

Auxiliar de Escritório

3

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

4
5

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

6
6

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

-

.4

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

XI
X
IX
VIII
VII

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

~
~

SERVIÇO DE OOMUNICAÇõES

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número I
de
I
funções I

'"
Tabela

XI
X
IX
VIII

. ....... TrabaliUldor'
.: .. : ......... . ......

22

T.O.M.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO .

~

AuxiliaT de Escritório

XI
X
IX
VIII

:::::i':::::::::::::':::::::

1

I

Séries funcionais

I

4

I

) .. .4:'Xiliar. .de

9
.il
4

ee

SITUAÇAo PROPOSTA

3
4
5
6

4

-22-

Séries funcionais

IRefer~nci9: I

I:: ~:~~?~~~: ~~: ~~~~i~~~~~: :

I:.::::::::.:::::::::::::::
·..···......······..······1

XI
X
IX
VIII'
VII

..

Tabela

T.O.M.

I

MINISTI:RIO DA VIAÇAO E OBRÀSPúBLICAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO

-

ESTRADA

DE FERRO 'DE

GDIAS

TABELA' NUMÉRICA ORDmÁRIA

SITUAÇAO ATUAL

1- Referência
-- -- - IT,_

.Número ·1

I
funçoes I
de~

15
17'
17

-'"

Séries tuncíonaía

!~;.~.~Xil~~~.~:.~~í!~~~~ .. -

-

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

I'"

.

.

I
17,
~

I

29

I

I

_ ..-. --

·
Praticante de

SITUAÇAO PROPOSTA

·

I'
vr -- "] T.
V
I T.
IV
I T.
I'
I
I

a

Número \-de
funções I

-

\
Tabela

VI

.. .......... 1

:>-

V

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

g

IV

48

I

16
12
28

V

I
I
I
I

15

16

-

1I

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

IT.O.M.
T. O. M.

IV

\- Sé] ies funcionais

O. 'M.
O. M.
O. M.

V
IV

Tráfego

8

Tabela·

M.
I T.T. O.O.M.

.........
1·
.........

:~~~'~;(~~~~~-: :~~ ::~~~~'~~~ :I
I

8
7

8
V

i

IV

V

1\

IV

I

l"l

.~

I

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número
de
funções
1
1

1

I

SITUAÇAO ATUAL

Natureza da função
.

-I

Contr~tadQ.

\ Chefe dos Serviços de I
, Administração .......
Engenheiro espeCializadol
em Via Permanente .
Chef~ do Escritório de
. Projetos e Construções

I

I

.

o-s
4.500,00
3.900,00
3.900,00

I

Tabela

Número
de
funções

I

1

if

2

I

"

SITUAÇAO PROPOSTA

Séries funcionais

l...... ~.~~L.il1:~:~~~::
J

Engenheiro

I

.....;I!

Referência

I.. ·.... ··· ......·..·......!

I

XXXIV

I

XXX

i

Tabela

'"
'"
~

~
DEPARTAMENTO NAOIONAL DE ESTRADAS DE FERRO -

VIAÇAO FJ':RREA

F'JIDERAL

LESTE

BRASILEIRO

TABELA NU'mRICA ORDmÁR!A

•

SlTUAÇAO ATUAL

Número I
de
I
funções \

10
30
62

8

-110

Séries funcionais

I.:... ~~e~t~

..

4:~i.l~~~ . . .

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

Referência

i

Número'l
de
I
funções

. Tahela

I

Séries funcionais

VI
.V
IV

T.e.M.

10

28
27
38

T.O.M .
'I'.O.M.

m

T.O.M.

---

I

Agente Auxiliaa:

I

.'

I

-81-

XI
X
IX
VIII
VII

T.O.M.
·T'.Q.M.

T.O.M.
T.O.M ..
T.a.NI.
.

,

11
12
13
15

m

.22

-72

,

.

s
l"1

gj

~~.í~~~ .........I

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

i
~.

IV

J

I

1... _ .. : .... .

Tabela

cl'

VI
V

I::::::::::::::::::::::::::
I ..........................
l·························:

Artífice

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

I

103

,,
11
12
13
15
30

Referência

[

I

.

SITUAÇAO PROPOSTA

:l'I
X
IX
VIII
VII

I

I

Auxilia1' de Artífice

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

50
130

----

I

I
44
97

t"l".C.M.
T.O.M.

VI
V

---

18ü

I
5
12
2

--19

[ ....

6

-6

~o~~ut~r.:1.~X~I~~....

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

I········..................
:

2

----

141

II

.

I

T.a.M.

VII
VI
V

4
,10

r.o.ra.

T.O.M

I

Desetüusta

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

8

-'I,

.

2

--

XXII
XVII,

I
I

T.a.M.
T.a.M.

I

Ccauuuor Auxiliar

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

....

j........~~~~~:~<.~.t~

I

VII
VI
V

VII

I

I

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

15
-

..................•........

--

I

=-

i
8

i

I~

15

Auxiliar de Enget}-heil'O '

I

Auxiliar de Engenheiro

- 7-

=.

Engenheiro

8

1
3
3

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

22

2

"

.

Assistente ..Iurulico

·1
T.a.M.

VII

f..........................
...... .............

VI
V

I

Erigenheiro

6

I··························
.._ ........................

1
--1

I

Auxiliar de Artífice

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

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

XV

XIV

XIII

I

1
3
.7

-11

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

....... ...................
................... .......
-

-

I

XV

XIV

XIII

'"
li:

SITUAÇÃO ATUAL

Número. I
de
I
Funções \
I

],1
26
,52

\

.Séries runcíonaía

Referência

VI
V
IV

89

-38

T.a.M .
T.a.M .
T.a.M .

24
42

I::::::::::::::::::::::::::

77

I
I

1
Auxiliat de Escritório

2
3
5
9
19

Número
de
Funções

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

............... . ....... ..
"

--

I

\

::::::::::::::::::::::::::1
...........................

H

XI

T.a.M.
T.a.M.
T.O,M.
T.a.M.
T.a.M.

X
IX
VIII
Vil

.

Séries tuncíonaía

I

.

--

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

VII
VI
V
IV

75

Maquinis.ta· Auxiliar

15
50
68

-133

8
XI

i

X
IX
VIII
VII

I

31

Guardçt

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

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

VI
V

IV

T.a.M.
T.O.M.
T.a.M.
T.a.M.

I
T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

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

2
2
15
45 .

,

6"41I
14

45
20

-79-

..........................
...........................
....... ....................
Maquinista,

VII
VI
V
IV

~uxiliar

I::::::::::::::::::::::::::

1.. · ...... ··· .... · .. ··· .. ··1

Tabela

i

Auxiliar de Escritório

Guarda

3
2
15
55

VI
V
IV

I
. .........................
. . .. ..... . ... . ... ... . . . ..,
..........................
..........................
..........................

--

I

Referência \

I. ~r~t~~a~t~. de..~~~ri~~~~.

2
3
5
9
12

~

II.

TaJbela

Praticante de Escritório

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

~

. SITUAÇÃO PROPOSTA

VI
V
IV

I

1

1

Maquinista

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

15

--

I
IX

Maquinista
'I\O.M.

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

14

--

15

14
Médico

I

2
6

70

I..
I

I
I
I
I
I
I

I
j

I

I
I
I

.I
1
1
Trabalhador

I
I

1
1.......................... 1
1.............. ·· .......... 1
1...••. ·. ...•...••••.....•. ·.1

-- I
78

--

I

I

XIII

I

I

Porteiro

1: ......................... 1
1.......................... 1

1
I

XVII
XIV

,

Porteiro

1 . Praticante de Tráfego

12

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

1
2
10

13 .

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

1
1

--

T.a.M.
T.a.M.

.

1

6
6

XIV
XIII

,

-12-

2

Médico

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

2
10

--

IX

1

1
I

X
IX

T.a.M.
T.a.M.

-

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

2

X

-

,

-2

I
I

V I
IV I

T.a.M.
T.a.M.

5
6

I
I Praticante de Trájego I
I
I

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
L ........................ I

I
I
I
I

--o I '
11
I

I
I

-- I
1
I

I

I
1

1

IV I

I
I
I

T.a.M.

s:

Operador Especializado

.

I
XVII

I

11.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.)
.

1
1
I

'8

~.

I

1

1
I

1

Trabalhador

I
I

s

I

I
I

I

--I
59
1
I

I
I

I

1: ........................·.1

I

I

I
VI I T.a.M.
V I ·T.a.M.

I
I

.

I
I
V I
IV I

~

g

I

I
V I
IV I
VI

I

1
I

ee

s

o>
~

O>

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
Funções

I

Séries FUncionais

I
.1

I
I
I

Tesoureiro, Auxiliar

I

SI'I'UAÇÃO PROPOSTA

. I

\ ·Refcrêncía II

I
I
I
I

I
I

I

I

. II

Séries Funcíonaís

Referência

X

1

1

1

-

I T,O.M.
I
1
I
-_.

- 1-

I
I
I

Tesoureiro

Auxiliar

I
I

1
1••• · •• •••••••••••·••••·• •• 1
1••• • ••••••••• ·•· •••••••••• 1

I

I

I
I

I
XI I
- I

í:'

\

"o

1

I

I

I

2
1
1

4

1
1

Escriturário

.
I
I

1·.··.··.·············· .. ·.1
1···············.··········1

1··························1
I·
I
I
I
Motorista
I

.
XIV
XIII
XII

~

T.S.M.
I T.S.M.

I

T.S.M.

1

1••••••• •••

2

I

I

XIV

1T.S.M.

1

\
I

1·.· .. ·.· .. ·

1
1I

··.·

\

I

1

1

1·.··.. ·· .. ,··.······.··.·.1

I
1
I

1

\

Escriturário

I'

I

1
I
I
I

I

I
.I

1

I
I
I

1.. ••••••• .. ••••••• •••••••• 1

I
I
I

I

I

I

I.

I
I
I

g

'll

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I
I
1

Tabela

I
1

1··························1
-1
I
I
1

Número
de
Funções

Tabela

.

Motorista

I

XIII
XII

1
I

1
1

I
I
I

XIV

I

élITUAÇAO ATUAL

Número
de

funções

I

Natureza

da função

Contratado

-I

2

I

I
I
I'récntco Especializado em]

I Via Permanente
1
IChefe dos Serviços dei
l Construção de Estradas I
le Variantes
1

I

Observações

Cr$

Tabela

Número
de

I

Séries funcionais

'Referência

funções

I

1

SITUAÇAO PROPOSTA

I

I

I
I
2.700,00 I

I
1

IA função de Engenheíro.]
I referência XXVII, de-I
I verá ser incluída na T.I
I S. M. da Viaçao Fér-I1 rea Federal Leste Bra-I
I stleirc a contar dei
I 1-1-47,. pertencendo, no!

I

de 6:-9-46 ai
I 31-12-46, àT. S. M.I

I

I período

1

1

4.500,00

II

2

Engenheiro

\

I

1

1
I
I'

;1
I
I

1

1

I
I
I

I
1

I

1

.

i

I
I
1
I

I

i

I

I

I

1

I
1
I

! do Departamento Na-I
I cíonal de Estradas de I

I

1
I
1

I Ferrei.

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I,

1

XXVII
XXXIV

I

I
I
I

1

I
I
I
1

I

1

I
I
I
I
I
I

Tabela

e;.

o

'"
'"o
'1j

o

~

~
t'J

:'J
~

I

'"

.."
<;;>

DÊPARTA!,1ENTO NACIONAL DE ESTRADAS· DE FERRO :....- ESTRADA ·DE FERRo' DONA TERESA

ciq:STINA

~

Tabela Numérica Ord-inária

I

SITUAÇÃO· ATUAL

SITUAÇÃç> PROPOSTA

I

1

Número
de
.Punçôes

!
I

4

6
1

-11

Séries' Funcíonaís

Telegrafista~auxiliar

Referência

1

I
I

1
1....••.................... 1
1··,··.··.·.· .•.•........... 1
1··.· .• ···.·.·.·.··.·.· ..•. 1
\

1

I
I

VI

I

Número
de
Funções

Tabela-

I
I

1
1
1
1 T,O.M.

I
1

1

1•••••••••••••••••••••••••• 1
1

I

~

1
1

I
V 1
IV I
VI

8

1

I
I

I
I

1

I

DEPARTil.l\IENTú DEADMINISTRAÇÁO -

I

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

10

Tabela

1

5

-- I

1

I
I

reteçratieta-muíuar

I
1........•.•.•.•..•..•... ·.1

4

V 1 T.O.M.
IV 1 T:O.M.

Referéncía

.Séries Funcionais

i

DIVISÃO DO MATERIAL

i

Tabela Numérica Ordinária
siTuAçÃO

Número
de
Funções

I
I

ATUAL

SITUAÇÃO .PROPOSTA

/1
,

Séries Funcionais

Referência

Tabela

j Número
de
Funções

Tabela

Referência·

Séries Funcionais

I

1

--1

.......... F::C~~ ..........l

I

VII

T.O.M.

I
j

DEP.\RTAW.ENTO NACIoNAL re ESTRADAS DE FERRO sÃO 'Luís 'I'ERESINA

Tabela

Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número

I

Funções

l'-

.de

I

I
1
Auxiliar de Artífice

35

90

I

---

Número I
de
I
Funções I

I
I

I

I

.......................... 1
···· .. ·· .... ··· .. ·...... ··1
.............. , ........... )

25

30

u-

Tabela

I' Referência

SITUAÇÃO ,PROPOSTA

II

,

I

séries Funcionais

VI
V
IV

I

I
I
T.a.M ..
T.a.M.
T.a.M.

25
30
34
----

89

)

2

2
3

4

-11

2
3
5
15
25

-50

I..........~~:~~ ......... j

X
IX
VIII
VII

:::::::::::::::::::::::J

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

Ii

I

ESTRADA DE FERRO

Séries Funcionais

Auxiliar de Artífice

.......................... 1

I
I

....····......···· ..······1
.

Feitor

I

I

VIII
T.a.M.
T.a.M.
VII
VI I T.a.M.
T.a.M.
V
IV
T.O.M.

• • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

!

:.::::::::::::::::::::::::: I

4

.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •• 1

I

2
3
5
15

20

.

.

45

I

~

~.
O

I
I

:j~~~~~~~:-~~l~~: ::\
11::::
r.:':': :::.. :::::::j
...••••••.•...•.••••.•••.• 1

11: : :

'.~

.

i

i
I

X
IX
VIII
VII

'I'aoela

8

VI
V
IV

I
1

2
2
3

--

I

II

1...........................

11

I
Maquinista-auxiliar
I
·· ........ · ... ·.... · ... ··.1
· .... · .... · .... ···· ...... ·1

(ReferênCia (

\

VIII
VII

vn

V
IV

~
~

bEPAP.'I'l.r.:tENTa NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO SÃO -LUís -TERESINA

ESTRADA DE FERRO

.~

Tabe1.a. Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL
;~

I

Numero

Séries Funcionais

de

Funções

I

3

.9

12

\ . ~~~~i~~~t.~ .

1
1

I

1"''''''''''''''''''''''''1
I

I

I

\

,
1

Telegra/is'ta-au;iliar

\

'j

I······."·····",,·····,,
..... , ,
.
,,····,,·,,···············1
_

3

1
4
7

50

61

'.

'. 1"
TraJba hador

I

de

Funções

.I

1··························1I
I
\

I'
I

I
VI :

T,a,M,
V

3

·"

8

...... '".,

I(

I

11

~I

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

VI

T.a.M.

vi

IV

I
II

I
Séries Funcionais

1
1

f

""

!

1

I

VII

i

I

g

I

r

1I

V

I

I

I

f
I

I

... :~:~:~~:~s.t.~-.~U:~l~~. .. J

· .••••••••.•.•.•••••••••••J

VI

"\

IV

TrabalhadJ:ir
-I
I.........................

VI

I'

" .. ,

2

T.O."M.
T.a.M.

4

I

.-.

1
1 •••••••••••••••..•••••••••

1

V

47

(

]

. IV

58

1\ . . ,

\

7

Trobela

\ Referência

· 'Praticante' de Tráfego
T,a,M,

1

1················.·········1

1

,
Numero

Tabela

J

\ ....... : : ... , .. , .... " ... ·1

I·

t

\ Referência \

c:;..~ráfego
".",,1.

SI~UAÇÃO PROPOSTA

/, ;:';;;, @~}V0.

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO CEARENSE

RÊDE 'DE VIAÇÃO

Tabela Numérica ordinária

Número
de
Funções

II

I

Séries Funcionais

..

..

..

4

1· .... •··· .... •· .......... ·1
I
,

I··············,···········,

1 I

Tabela .

Séries Funcionais

de
Funções

IX
VUI
VII

I.

..

1 AUX"lltar de

T.a.M.

2

I T.a.M.

4

I

,

'T.a.M.

5

I

\

L~__ ~.

-

__

11

\ Referência \

I

I
I

11

I,

1I

Número

i

I

~U~l~~~ ~ ~ê~~~t.~~~ i,

I

11

" I'

\'

12

.I

\ ReferênCIa

.2

6

-

.

I

I

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

.'

I

I

'I

Escritório "

\

I·· .... ··· ........ · .. · .... ·)
I
,

J

LXI

I... ·· .. ··· ... ···.····· .... ,

WI'I I

J

I

I

I

I

\.......................... ,

I1

11

I

VII

TaibBla

:.-

o"

'"

8
'ti

o

"
"'"

~

""

~

11

I
II

.

...'"

to .

DIVISÃO DO PESSOAL

DEPARTAIV!ENTO DE ADMINISTRAÇÃO

~

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

I

Número I
de

Funções

6

I

I

t..

I Referência

Séries Funcionais

I
I

~.~~i.l:~~.~~.~~n~~~~

Séries Funcionais

'

I
I

I
I

I

I

jRefel'ência I

I

XI
X

II

T.O.M.

6

11

T.O.M.

6

II

T.O.lYI.

lO

T.a.M.

3

6

(

I'. \

IX

/

VIII

............. ;
..............................
i

I

I
Funções I
de

.. (
\

34

I
I

Número

I

1

6

TaJbela

IVII

I

T.O.M.

(

6

31

1

I

r

I

I.

6

10

I
II

Auxilíar de Escritório

1·······················:··\
1.. ••• .. •••••••• . . . . . . ••• .. 1

I
I·· .. ··· .. · .... ··· ...... ···
I
,
I.. ········· .. ··
·· .. · ..
/
.

I

I
I'

8

X

i

'Ix
VIII

I
VII

1
1

1
2

I
...... :

Dentista

I
.

'~"

'VIl

(

i

XI

I
I

Atendent~

Tabela

XVII
XVIII

I

~

-

-

.-

SITUAÇAO ATUAL

SITUAÇAO PROPOSTA
-

~úmero
de

funções

II

r

I

1
1
1

)
Assistente de Pessoal I

Operador Especializado I
de pessoal! .
) Assistente de Pessoal I
11

! Assistente

I

-I

I

5

XXI

--

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

I!

XXI

I
=1
XXI'lI I

Tabela

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.a.M.

I

4-

r

I

de

l

I
3

1
1

-5

I
XXI

Número

Referência. J

Séries funcíonais

funções \

II

1 Operador Especializado

4

I

i

I

I

I

2

Referência

Séries funcionais

1··························1
,·······;··················1

1.. ·· .. •.... · .... •· .... · .. ·1

I
\
T.O.M.

,,3

-3

Opercuior

I

I

Assistente de Pessoal

1
XXI

i

XXII
XXILI

1:

, 'wd,o I
Espec~altz

I···'· ......·.. · . ··:.. ·..

Tabela

I
xxr

I

i

T.a.M.

U
§

Observações;

A alteração nas SS. FF. de Assistência de Pessoal e Operador Especializado vigorará a partir de 1-2-47. A função

de Assistente de Pessoal, referência XXI, continua preenchida pelo seu: atual ocupante, Michel Badih Neme.

ê5
.

Tabela Suplementar

iI
II
.I

1

-1

I
\
I
11

Médico

\ ' xxxr

I

I

I retre,
tar;

I

cides

I

,

Esta função

é preenchida .por Al-

I

FerBal~

~

'"

...

·0

'"

DEPARTAMENTO NAOIONAL DE ES'IlRADAS DE FERRO -

ESTRADA

SITUAÇÃO ATUAL

I
Número I
de
I
Funções I

1

-I

I ........~~:~:~~.. ......

I
I
I
I
I

I

i

II

I
I
I
!

I

I

I Referência

I

I

I
I
II D.N.O.C.S.
T.a.M.

Número \
de
Funções I

I

I1

I
I

I
I

r
I

I
I

I
I
I
I
I

I'

FERRO

CENTRAL

DO. PIAUí

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

sénes Funcionais

DE

XVIII

I

I

I,
I

I

I

I
I

I
I
I

I

Tabola

Séries FUncionais .

I
I
I

I

I

I

I

I Referência I

I

I........~~:~:~~ ........ I
I

Observações

I

I
I Função transferida, a par-I
I

I tir de l-l~47, da T.N.M'I
I do Departamento Na-I
I cional de Obras con-]
'tre as Sêcas para aI
T. N. M. da Estrada\
de Ferro Central do
PiaUÍ. Esta função con-I
I tínuará sendo exerciI da pelo atual ocupante;
José da Costa e Silva I

r
!

I

Tabela·

t';

o<fi

I
XVIII

I

I
I

s
T.a.M.

~

~~,

!

'I

W

I
1I
I

I
I
I

I
I
I

[

.

ª

~.

DEt>AR'l'AMENTÔ. NAOIONAL. DE iLuMINAÇÃO E GAS
T~BELA NU][ÉRICA ORDrNÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de.

1

Séries Funcionais

Funções I
3
4
7

1
1
1

1
1

5

SITUAÇÃo PROPOSTA

I
I Referência
I

\

I
I ~~~~i.~T. ~.' ~::~~~~i~~.
I .......... ,
\
I
I
Mestre
I
I· ...............•..... " I
I
:
I
I
I
I
I ........................ I
i
I
I
I

XV
XIV.

Número I
Ta.bie-la
T.a.M.
T.O.M.

de

3.
4

7

XVII
XVI

XV
XIV
XIII

T.a.M.
T.O,M.
T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

I
I Referência
I
I Auxiliar de Engenheiro I
XV
I ........................ I
XIV
I .,
\
I

Séries Funcionais

Funções I

1
1
1

1
3
7

,

I

I

,:1

I

Mestre

.«: It

;:::;;<-<;:;:;::;:.

I.

l'f
O·

XVII

"'

XVI

8

XV

XIV
XIII

TABELA SUPLE]4ENTAR

I

I
1
·1

Escriturário

I

\

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

,

II

-I
I
I
XV I
I
I
I

Escriturário

I

T.S.M,.

2
1
1 .

-4

Tabela

I •.........•...•..•...•.•
! ........•....••.......••
I
.
I
I

XXIII
XX

XV

i

I

Observações

t

I As funções de referênI da XXIII sãopreen-

I
I

chidas por ,Enu1ia de Faria Leal" Câmara e Ma-.

rína

Sampaio ea de ,re~1
-ferência
..,' xx. por Neusa
I Martins Peíxoto.
.
j

I

~

DJ;;PARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS -

ADMINISTRAÇAO DO PORTO DE LAGUNA

t;

TABELA ~1JMÉ}{lCA SUPLEMENTAR ,DE MENSALISTA

SITUAÇÃO FROI'OSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
Funções

.

t i l
1
I
I Séries Funcionais
Referência I
J

'I
I

I
·-1

Chefe de Divisão

3
3

1

1
I
I
1
I
I

1
~",:a~~.en~~ . . . . .. 1
3 I. ...... ......... ........ 1
--I
I

I

4
1
3

I

I .. ~t:~~~~~~.e. ~.~~i.l~: ..

1

11

I················;······· I

41

1

6·.·.·.··.·
1
--I
I
14
I
I
Armazenista
I
1
21
1
31························1
5
I· .... ... .......... .. .... I
6
I
t
-I
I
16
I
I

-.---~

'"

35

I
I
1
I

I
I

23
21 I
I
I

15 !
14 I

131
121
1
I
I
121
111
10 I
9 I
I
I

Tab>vla

I
I
I Referência
I
I

I
I
I Tabela
I
1

I !I

~

I
I

I
I

8

1
~'~an~e.~~~ . . . . .. 1
1 I. ... .. ...... .......... .. I
--I
I

23
21 I
I

I

'~"

I

i

Número
de
Funções

1
I
I

I
1
I
1
1
I

Séries Funcionais

I

2

_

I

I

I .. ~'":.~~~~~.e. ~.~.l~~~ .. {

3

·.··

21
21
·..
--I
7
I
I
Armazenista
21 .. ··· .. ·
\
- . .. ........... .. .. ......
t •••...•••••••••••••.••••

1.--1I
2

1

_
14

j

I

13
121
I
I
I
121
=1
_

I
I
I
1
1
I
I
I !
I !

I

I
Contabilista
1
I
1
I." ........... ·......... I
--- I
1
1
1
.
1
I

I

1

Contabilista auxiliar
II ........................
I
I

_.- 1
1
1
1
1
Contra-mestre
,I
~
I ...... ··· ...... ·........
-I
;
I

I

\

--I
1
I
-_.' I

I

12

I
1
I

,I

.

1
1
1
I
I

~~~~l~:~~ ..~e..~~.~e.~~~:~ ~ I

I

1
I

,,~-

:1
,
I
I

23

13

I
1
1
I
I
!
i
I
1
1
1
I

,
I

Encarregado de Usina \

1
I ............. :..........
--- I
1
I
1
I
1

I
25 1
I
I
I

I

I
I
1
1
I
i
Desenhista
I
.1
1 ........................ I
--- 1
1
1
1
1
I
1

I·

,

19

!
I
I

I
I

8

1
I
I,
I

I

1

1

I
1
I
I
1
I
I
1
1
I
1
I
1
1

l

I

I
Mestre de Oficina

I
1
I
I
I

•
Desenhista

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

i

I

,

I

I
I1

I

1
-- I
I
1
f
I
I
I
I
I
Eletricista Cnete
I
I
1
I ........................ 1
--I
I
1
I.
1
I
I
1
I
I
1
I
I
I
1
1

I1

1

1 ........................

--I
1
I
1
.
I
I

I
I
1
I

I

1
I
I
I
1

23

i
I
I

i

I
I

úiI
I

19

I
!
I
I
I
I
1
,

i
s

f
l"i

r.1

2

*

I

I
I
I
i
I
I

.~

o

"'

SITUAÇÃO ATUAL

I
I.
i
I
I
I
I Séries Funcionais
I Referência I
I
.1
[
I
I
i
I
I
1
I . Auxiliar de escritório I
I
2 1 · · · .... ···· .• ····.···.··1
!lI
3
i. .. .. .......... . ........ I
10 . I

Número
de
Funções

4

1 .•.•••• ·••.•••.•••••••••• 1

6
1
1
9
121

1

1
1

--I
36

5

10

~~:~.~ ........

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

.. .. .. ..

-I
15

I
I
I

Inspetor Auxiliar

11

-- 1
1
I
j

I
I
1

11

-'-- I
1
I

98 i
I

7 I
6[

i
I
i

1

I

Inspetor Geral
do Tráfego

I
I

I1

8
7

'1

II
1

i

I
I

Tabl~la

Número
de
Funções

I
t
I
I

.

Séries Funcionais

J

I
_11

A.uxiliar de escritório

I
I
I Referência
I
I
I
j

1"1""""""""""""1'
2
........•.•..... " . . . . . .
2
3
2
2

1

1

1

1

1

1
1

--[
12
i

I

3
7

I

I

~~~~~

-I
10

i

1

I

I.

Inspetor AuXiliar

I

1

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

-- I
1
I

I

Inspetor Geral
do Tráfego

I
i

8
7

li

151

11

-- I
1
I

f

8

1

I
i
I
I
I

I
I

1

i

7
61

I
I
I
I

1

151

I

91
8

I
I

I
I

21

I
1
1 Tabela
I
I
I
i
!lI
10 I

I

1

\1

...~

SITUAÇÃO PROPO$TA

I
I
1
I
I

I
I
I
1I

I
I

21

II.

I

i
I"'
~

I

!
I
12 I
I
I

I

Maquinista
I
1
1
1 ........................ 1
--!
I
1
1
I
1
I

I
1

\

I

I
1
I

Maquinista
r1&'

1

- 1-

-2

I
I
i

'.

I
I
I
I

I

1
1

I

I

\
,I

11

4

Geral de O fiei·

-+- \..........................\

19 1

1

19

\

~tre

I
I

1\

\

.......................... \

1

II Maquinista
E:;eCializadO I
........................ I

--I
1

I
I

.

I

.......................... [

\.

1

Ii

I

1

de - ~~~~~-- \

Mensageiro
2

1
19 1

I

I
I

I
I
I

.

.i
I

:~~~~~~~s.t.a. ~~~~~.~l~~~~~ I

--I
1
1
,
I.

I

1

29

I

I

I
I

·1
I

Chefe ele Usina

I

-+-/···························l

61:

'"

~

I

\

.

8

I

l
I1

~
o-

<fi

29

I

..

~
~

I

SItuAÇÃO ATUAL

I

I

Número I

I

de

I

Funções

I

I

-: I'~~~~~"~'~~~P~~~~~~'(
+
I
+,
)
Mestre de Linha

1

:

2

I.I ~~~.e.~~~

1

I

_I
~

3

.

I

19

\

~

15

I
I

I

Número II
Tabelta

de

Funções

I
I
II
I

II
11.
<
•
,I
Ref erencia
I

~,. Funcíonads
..
eenes

I Mestre

+
I
+I

de O<trpintaJ'ia

1

1

Mestre de Linlut

I

II
I
I

I
I
19

· ·..)

'.'

)1

.

I
i

1
I

J

15

I

Tabela

>
~

00

8

i

I

I

Mestre de Rebocador

1

i

I Refel'<ência }

séries Funcionais

.....,

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

19

I.r:

.\

7

1

6

2

1·.························1

3

1I

I

I

I

I

7

6

Aros

DO

PODER

ExECUTIVO'

413
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-----:------
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---.~--------'.----1----------'-"""""".."",1

·_------1------- - - - - o

rl

- - - - . - - - - ---.-~--.---I

···

.-.

:

:

o

:

~

:

]

:

:

-.:

:

t~

~~

'E~

o

~

:
:
:

& :

t-.

~

E"

...

E-<

~
~

[
:

.S:

---'.-------'._---J-------I-

I

rl

I

....
~

~ITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
funções

I
I
,I

Séries

runctonaís

I: Referência \

\ Vigia de Rebocador
1

-1

I

I

t

I

I

1

,I

1.......................... \

I
I
I

Tabela

de
'

..

7

I
I

1

--

r~i~.~.~ .~~.o.c.~~~

1

I

I

I

Conferente

I

4

11

I

I

Séries runctonata

í

I

1

-4

I
I

I
I

.•...

1

II
I

>
o
"

II
7

I
I
I
I

Tabela

'"

.

1.......................... 1

I

1

1 Referência I

funções 1
I

I

1

I

Númeroll

.~

I

ti

:!a
.~
o

10

II

TABELA NUNl.l',aUL:Jl.

U.tUJ.u.~fi"-'-fi

srruAÇ~o ATUAL

Número
\
de
Funções
2
3
3
-8

I

Referência II

Sériea Ftmclonads

I.....
~.~~.~~ .~.e..~~.~e.~~~~_~.
,.....................
I..........................

I

Mestre
I..........................

9

1•••••••••••••••••••••••••• \

9

....•.....................

. ::::::::::::::::::::::::::1

-4415

::
1
I'

I

I

Pr.aticante

de

no

XVIiI

xvrr
XV
xnv

VI

',1

V

I Proietcuior
... .... ... . .. . .... . . ...

3
3
8

I
I

I

xxrr

XXI1

XIX

I. ~~~~~r

11

· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ··· · ·· · · /
1
I
'.
1I
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'.0

••••••••

I

'de'

I

Referenda II

Séries 'Funcionais

I. ~.~l~. c:;. -.~~.~~~~~~~.I

-4- \::::::::::::::::::::::::::1
2

XVIII
XVII

8
9
9
9
3

XIV

)

XVI

. XIV

............ ;

'

..

T.O.MT.O.M.

15
18

I.. ::°

2

2
1

.

.., :

ll'~.:oi::~:
1
...........................
..........................
..................... .....

··························
I1.~~~p~:~: , J

1

T.O.M.

3
3

··························1
1...........................

I
/ -7

,

I

I

=1
-I
VI

V

,I

- 8- ...... :....: .... ·········1

T.O.M,
T~O.M.

Escritó-

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

1.
1
1
1

de

Tabela.

I

'XVII

XVID:
XVI
. XV

Pr~ticante

I
XVIllI
XV

I

, Mes,tre

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O,M.

XX

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

T.O.M.

I

Funções

/

10

2

T:O.M.

Número

38

1•••••••••••••••••••••••••• 1

1""

Tabela.

,I T.O.M.

=I

.

2
2

XVII.
.
XVI

Esoritõ-\

r-

3

I

XV

I

8

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

xxrr

1

~
:5
~

~

I

XXI

XX

xrx
xvnr

XVIiI

I
XVILI
XV

XIV

i

....
~

'"

'blilPARTAMEL'ró NAbÍONiAL DÊ OORAS SÉ SAN:EAMENTO

....

O;

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇAO PROPOSTA

SITUAÇãO ATUAL
Número I
de

I

I

Séries funcionais

funções I

1

!

Referência

I
I

Enfermeiro

I..•.... ','

.

Feitor

XI

1
1
1
2

3

X

IX
VIII
VII

I

1
I I~. ~. ~. ~. ". ~. :.'~ :.:.:.:.•~:.:.:. :. :. :.:.:.:. :, :. :.~\I

I

I

Inspetor

-

T.O.M.
T.O.M.

Séries funcionais

Referência

I

I

III

T.O.M.
T.OM.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

i

XI

1

s
Feitor

1

XI

1
1
1

X

4

xv

XIV

XlII

I

Ii

T.O.M .•
T.OM.
T.O.M.

1
1

2

1
1

1
3

Ta'bela

I

1

1

1
1
1

Ta'Jela

I
XI
IX

+1················,·········
I:::::::-:::::::::::::::::::
6

I

I

Número I
de
1
funções \

..........................
/
..........................

I

IX
VIII

-xto

I
'I;

~~s?~:~

I:::.::::::::::::::::::::::
I

I

Mestre

1

I

I
I

1::::::::::::::::::::::::::1

I

I

i

xv

XIV

XXI

.xx
XIX

l

iI
I

DEPARTAMEN1I'O DE ADiMLNISTRAÇAO -

DIVISA0 DE ORÇAMlEN'l'O

TABELA· NUMtRICA ORDINÁRIA

s;LTUAÇAO ATUA[,

Número II
de
I
funções II

.

Séries funcionais

I
li

SITUAÇAO PROPOSTA

I1

I Referência

I
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DEORJETO N.o 22.387 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1946
outorga concessão à Rádio
Emissora Convenção de Itú S. A.,
para estabelecer, na cidade de Itú,
Estado de São Paulo, uma estação
radiodifusora.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.o I, da Oonetituíçâo, aten-

dendo ao que requereu a Rádio EmisBOTa Convenção de Itú, S. A. e tendo
em vista o díapôsto no art. 5.0, n.c XII,
da mesma Constituição, decreta:
Artigo único - Fica outorgada con ~
cessão à Rádio Emissora Convenção.
de !rtú S _ A .• para estabelecer, na círode de rtú, Estado de São Paulo,
sem direito de exclusividade, uma estação destinada a executar o serviço
de radiodifusão, nos têrmos das cláusujas 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 60 dias
a contar da data da puollcação dêste
Decreto no' Diário Oficial, sob pena de
ser logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
de 1946, 125.° da Independência e 58.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N.o 22.387, DESTA DATA

r
Fica assegurado à Rádio Emissora
COnvenção de jtú s. A., o direito de
estabelecer, na cidade de Itú, Estado
de São Paulo, uma estação radiodifusora destinada a executar o serviço
de radiodífusâo, com finalidade e
orientação intelectual e instrutiva,. e
com subordinação a tôdae as obrigações e exigências instituídas nêsse a-to
de concessão,

EXECUTIVO

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.

pr
A concessionária é obrigada:
a) constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros netos:
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos ·e cem assim a empregar, efe,
tâvamente, nos outros serviços
técnicos e administrativos, doistêrços, no mínimo de pessoal
brasileiro;
c) nã-o transferir, direta ou índíretemente. a concessão, sem prévia audiência do Govêrnc:
d) suspender, por tempo que rôr determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de radtocomunicaçã-o (Decreto n.c 21.111,
de 1 de março de 1932) ou no
que vier ar 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
Govêrno, bem como ao pagamento, adiantadamente, da cota
mensal para as despesas de fis ..
calização € de quaisquer contribuições que venham a ser estabelecidas em lei ou regulamento
sôbre a matéria;
j)fornecer ao Depar-tamento 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 Go-·
vêrno apreciar o modo como
está sendo executada a conces-

são:

g)

II
A presente concessãp é outorgada
pelo prazo de dez (10) anos, a contar
da data do registro dêste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovável,
a juizo do Govêrno, sem prejuízo da
faculdade que lhe assegura a legislação vigente, de, em qualquer tempo,
desapropriar, no ínterêsse geral, o serviço outorgado.

h)

i)

I

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
fiscalizador;
obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
irradiar, díàríaanente, os boletins
ou avisas. do serviço meteorolô-
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gtco, bem como transmitir e l'e·
ceber, nos dias e horas determlnados, o programa nacional e o
panamertcano:
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro do contrato pelo Tribunal
de Contas, 'à aprovação do Gcvêrrio 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 especifícações 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 tra-ta 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 soctedade não constitui direito de propri-edade, e ficará suíetca às regras estabeiecídas 1)0 regutamento dos serviços de radtoeomuntcaçã-o .rnccroto n." 21.111), ou
em outr-o que vier a ser baixado
sôbre o assunto, incidindo sempre .sôbre essa freqüência o di ~
reito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos ínstâtuidcs nas convenções e regula'mentes internacionais, bem como
a tôdas as disposições contidas
em leis, regulamentos e instruções que existam ou venham a
existir, referentes ou apttcáveis
ao serviço da concessâo.

IV
A concessionária não poderá alterar,
em qualquer tempo, seus estatutos
sem prévia aprovação do Gcvêrno, 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 f61'

ínstíbuído, fica assegurado 30 Govêr-

no, quando julgar conveníente, o di-
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reito de examina)' como melhor lhe
aprouver, {)S livros, escrituração e tudo
que se tornar necessâvto a essa rtsca,
Iízação ,

VI
Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não esteja.
prevista a imediata caducidade da
concessão, o Govêrnc poderá, pelo 61'''
gâc fiscalizador, impor à concessionária multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,10 ·(cinco mil cruzeiros) , conforme a gravidad-e da infração,

Parágrafo único -

A ímportâncía

de qualquer multa será recolhida à

'I'esourae'ía do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo
improrrogável de trinta (3{)) dias a
contar da data da noüücacàc feita
diretamente à concessionária ou da
publicação do ate 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.

VIII
A concessão será considerada caduca, para todos ()S efeitos, sem direito
a qualquer indenização;
a) se, em todo o tempo, fôr verificada ínobservâncía das disposições contidas nas alíneas a, b, c~
â, e (in fine), í , k, e l da cláusula III;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a cota e
contribuições a que. se refere a
alínea e da cláusula In bem
como a importância de qualquer
multa imposta nos têrmos da
cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo, se veríficar o emprêgo da estação. para
outros fins que não os determlnados na concessão e admitidos
pela legislação que reger a matéria,
1.0 Poderá a concessão ser decla-

a)

rada caduca, a juízo do Govêrno, sem direito a qualquer indenização:
se, depois de estabelecido, fôr o
serviço interrompido por mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou
se se verificar a incapacidade
da concessionária para exeêüt-ar
o serviço salvo motivo de fôrça
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maíor.. devidamente provado e

reconhecido pelo Govêrno;
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passí-

veís de multa.
§.. 2.° A concessão será considerada

EXECUTIVO

DECRETO N.' 22.389 - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1946
Aprova projeto e orçamento relativos
à construção de abrigos para ueíoci:
pedes em estações da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.

perempta se o Govêrnc não jul-

gar conveniente renovar-lhe o

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número I, da Oonstituíção, deRio de Janeiro, 31 de dezembro de
creta:
t946. - Clovis Pestana.
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportãn, da de setenta e três mil, cento e vinte
e oito cruzeiros e setenta centavos
DEORETO N.' 22.388 - DE 31 DE
(Cr$ 73.128,70), os quais com êste baiDEZEMBRO DE 1946
xam, devidamente rubricados, relativos à construção de cinco abrigos para
Declara caduca a concessão outorgada
velocípedes, nas estações de Venceslau
Braz, Jaguaríaiva, Ponta Grossa, Reà Companhia do Gtmâareta, cuuü
bouças e Videira, da Rêde de" Viação
Sociedade Anó-nima Companhia de
Paraná-Santa Catarina, devendo a
Mineração e Siderurgia do Ganda~
respectiva despesa correr à conta do
reta, pelo Decreto n.o 13. 34ú,· de 18
"Orçamento de Inversões" daquela.
Rêde, para 1948.
""
de dezembro de 1918, e dá outras
providências.
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de
1946, 125.o da Independência e 58. o da
o Presidente da República, usando República.
da atrtouíção que lhe confere o artigO &7, item I, da Constituição, e tenEVRICO G. Dt."TRA.
do em vista o que consta do Processo
Clovis Pestana.
n,v 15.652-46, do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, decreta:
Art.. 1.0 Fica declarada caduca, de
DECRETO N.' 22.390 - DE 31
.acôrdo com a cláusula XXII, das que
DE DEZE1VI'..BRO DE 1946'
baixaram com o Decreto n.c 13.340, de
18 de Dezembro de 1918, a concessão
Aprova projeto e orçamento para
outorgada à Companhia do Gandaconstrução de edifício no cais de
tela, atual "Sociedade Anônima Comsaneamento do põrtc do Rio Grande.
panhia de Mineração e Siderurgia do
Gandarela", para construção, uso" e
o Presidente da Repúbhea, usando
gôzo, sem ônus para a Uníâo, de uma
da atribuição que lhe contere o artivia férrea .ligr.mdo a região das Minas
go
87, número I, da Constituição, dedo Gandarela, municipio de Santa
creta:
Bárbara, Estado de Minas Gerais, às
proximidades da estação Aguiar MoArtigo único. Ficam aprovados o
reira, da Estrada de Ferro Central do
projeto e o orçamento na importânBrasil.
cia de sessenta mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros e quarenta
Art. 2,° Fica sem efeito o Decreto
centavos (Cr$ ,60.975,40, os quais com
n.c 21.9'25, de 9 de outubro de 1946.
êste baixam devidamente rubricados,
para a construção de um edifício no
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
canto N. W. da doca do cais de S8,em contrário.
'
neamento do pôrto do Rio Grande, de
ccnoessâc do Estado .do Rio Grande-de
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
Sul, destinado à instalação dos servi1946, 125.° da Independência e 58.0 da
ços de administração dopórto, corRepública."
rendo a respectiva despesa por conta
do concessionário, e constituindo, até
EURICO G. DuTRA.
o limite indicado, a-pós exame e aceitando em regular tomada de contas.
parcela da primeira conta de capital
Clovis Pestana.
prazo.
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aüícíonaí reterente ao decênio de 14
de agôsto de 1944 a 13 de agôsto de
1954 nos têrmos -do art. 9.° do Decreto TI.o 24.599, de 6 de julho de 1934,
combinado com a cláusula XX do

contrato de concessão.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de

°

1946, 125.° da Independência e 58. da
República.
EURICO G.

DUTRi'•.

Clovis Pestana.

DECiRil1I1O N.O 22.3911 - DE 31
m;: DElZEJMlImO DE 1946
Dispõe sóbre Tabelas Numéricas de
Extranumerário-mensalista de repartições do Ministé1:i0~ d.a Marinha e dá outras nrovtaéncias,

O Presidente da República, US'MIdo
da abríbuiçâo que bhe confere o ar-
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tdgo 87, Hem r, da oonsttouíção, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na f.orm.a,
da relação anexa, T:3JOOlalS. Numérícaa
de Ex-kanumerorio-mensa1ista d.e repartições do Ministério - da Marinha.
A,rt. 2.° As funções criadas ou
transformadas em tabela suplemenõar
por fôrça do disposto n~ste Decreto
serã-o exercidas pelos servidores constaeutes da relação nominal anexa.
Art. 3.° nstc Decreto vigorará a
partir da data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembrade 1946., 125.° da Indeçendêncta
e 5-3. 0 da República.
EURICO G.

DUTRA.
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DE 31 DE DEZEMBRO DE 1946

Aprova o Regulamento para os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere
o art. 87, n.: I, da Constituição, decreta;

°

Art. 1°. Fica aprovado
Regulamento para os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva, que com êste baixa, assinado pelo General
de Divisão Canrobert Pereira da Costa, Ministro da 'Guerra.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1946 ; 125° da Independência e
58° da República.
EURICO G. DUTRA.

Camrccerí: P. da Costa.
REGULAMENTO PARA OS CENTROS DE PREPARAÇãO
DE OFICIAIS DA RESERVA.

(R-166)

TíTULO I
DOS CENTROS E SEUS FINS
ATt. 1°. Os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva
(C.P.ü.R.) são Estabelecimentos de Ensino Militar, que se' destinam
a formar oficiais da 2a classe da Reserva do Exército de la linha.
Art. 2°. Os C.P.O.R. dependem diretamente dos comandantes de
Regiões Militares em que tenham sede.
Art. 3°. Os processos de recrutamento e de educação (ffsica, moral
e intelectual) dos alunos que ingressarem nos C.P.G.R. devem ser tais
que o acesso ao Quadro de Oficiais da Reserva do Exército, só seja
possível aos que hajam revelado sobejamente as qualidades primordiais
ao oficialato da reserva.

TíTULO II
DO PLANO GERAL DE ENSINO
CAPíTULO

I

Organização geral do ensino
Art. 4°."
secutivos.

O ensino nos C.P.O.R. será ministrado em dois anos con-

Art. 5°. O 10 ano destina-se:
a) à adaptação dos candidatos ao meio militar, mediante a aprendizagem da Instrução Básica, no âmbito de cada arma ou serviço ;
b) ao ensino dos assuntos teóricos e práticos necessários à formação sucessiva do cabo e do sargento;
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c) ao ensino dos assuntos de ordem geral e básicos necessários
a habilitar o candidato a receber a instrução de .formação do oficial.
Art. 6". O 2" ano do curso é destinado à formação do oficial subalterno. Comportará a instrução militar, tática e técnica, relativa às
diversas Armas - Infantaria, -Cavalaria, Artilharia e Engenharia e ao
Serviço de Intendência.
Nas armas, o objetivo da instrução é exercitar o aluno no comando
de pelotão ou fração equivalente e no emprêgo do .respectivo material.

No Seruiço de Intendência~ a instrução será ministrada através de
exercícios práticos e ensinarnentcs teóricos it.}dispensáveis ao desempenho das funções de tesoureiro, almoxat-ife e aprovisionador,
Parágrafo único. Os ensinamentos teóricos e a instrução prática,
no conjunto, devem dar aos alunos uma soma tal de, conhecimentos,
que os habilitem ao desempenho consciente e desembaraçado das
funções que competem ao oficial. subalterno e das que, por circunstâncias próprias da guerra, possam ser chamados a desempenhar.
Art. 7°. Quer no JO, quer no 2° ano, funcionarão separadamente
os Cursos das diferentes Armas e, Serviço de Intendência.
Parágrafo único. O ensino de motomecanízacão será comum a todos
os cursos e ministrado dentro das possibilidades em material de cada
estabelecimento.
ArL 8°. Os cursos previstos neste Regulamento devem revestir-se,
antes de tudo, de caráter verdadeiramente objetivo, para permitir aos
alunos compreenderem os assuntos no decorrer da própria aula ou instrução.
CAPíTULO

II

Repartição dos -assuntoa
u

Art.9 • O anexo n. 1, além de discriminar os objetivos a, atingir
nos diferentes ramos da instrução, dá também a repartição dos assuntos
pelos Cursos das armas e serviço.
Parágrafo único. Os assuntos constantes do anexo n. 1, bem como
sua repartição, não têm caráter permanente, podendo ser modificados
de acôrdo com os meios materiais disponíveis e a evolução dos processos de guerra.

CAPíTULO

III

Diretrizes sôbre o ensino
Art. 10. Para a consecução dos objetivos fixados neste Regulamento, as armas e o serviço de Intendência, serão organizados em
"Cursos".
"
Parágrafo único. A Direção do Ensino manterá íntima ligação com
as escolas e os corpos de tropa da guarnição, de modo a colhêr de seus
trabalhos práticos o máximo "de aproveitamento.
Art. 11. A instrução de mctomecanização será ministrada" aos
alunos de tôdas as armas para isso designados, no próprio C.P.O.R.,
se para tanto dispuser dos recursos necessários, ou, em estabelecimento
de ensino ou unidade de tropa existente na guarnição e designada pelo
comandante da Região para êsse fim.
Parágrafo único. O número de alunos a freqüentar a instrução de
Motomecanização será, mediante proposta do respectivo instrutor-chefe,
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fixado anualmente pelo comandante do C.P .O.R., que também determinará a distribuição das vagas pelas diferentes armas.
Art. 12. A instrução, durante os períodos de regime contínuo
será, preferencialmente, ministrada no terreno, devendo para isso os
Cursos, total ou parcialmente, acampar ou acantonar, por períodos de
duração variável: em local que facilite a realização dos exercícios .

Art. 13. Todo o ensino será ministrado dentro de cada curso.
Quando se tratar de assuntos que, por sua natureza e generalidade,
possam interessar a mais de um curso, poderão ser os mesmos, a critério
do Comando, ministrado a mais de um, ou mesmo a, todos os cursos!
em conj unto.
CAPíTULO IV
Dos programas de instrução

Art. 14. O programa geral de instrução para cada ano Ietivc, discriminando os objetivos a atingir, os assuntos a ensinar previstos
neste Regulamento, o regime de trabalho e a repartição dos meios, será
organizado pelo Diretor do Ensino do C.P.G.R. e submetido, até 1° de
dezembro, à aprovação do comandante da Região Militar.
Parágrafo único. O programa geral de instrução terá caráter imperativo de ordem.
Al't 15. Os programas gerais serão desdobrados, pelos instrutores-chefes, em programas pormenorizados e quadros quinzenais de
trabalho, regulando as condições de execução de cada jornada, as horas
úteis, os processos de, ensino a serem aplicados, a repartição dos meios
e a documentação a distribuir.
§ Ic. Para o período de instrução .descontinuc serão organizados
quadros de trabalho mensais.
§ 2°. Os quadros de trabalho serão submetidos à aprovação do
Diretor do Ensino,

TíTULO UI
DOS óRGÃOS DE DIREÇÃO
CAPíTULO ÚNICO

na Direção, dos Quadros de Ensino e da Administração
Art. 16. Cada C.P.G.R. será comandado por um oficial superior,
com o curso de Estado-Maior, o qual exercerá também as funções de
Diretor do Ensino.
Parágrafo úntco.. Nos C.P.O.R. em que funcionarem apenas um
ou dois cursos, o Comandante deverá possuir, pelo menos, o Curso da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Art. 17. O comandante do C. P . O, R. e Diretor de Ensino dispõe
dos seguintes auxiliares:
I - PARA O ENSINO

a)

subdiretcr do ensino e subcomandante (83) -

Oficial superior

de qualquer arma com o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no
mínimo ; quando o comandante fôr Major o sub comandante poderá ser

Capitão.

428

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

b ) instrutor-chefe - Major ou Capitão com o Curso da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, um para cada Curso;
c) um Capitão Intendente, instrutor-chefe do Curso de Intendência,
sempre que êste funcionar;
d) instrutores auxiliares - Capitães ou 1O~ Tenentes em proporção
ao efetivo, em princípio, um para cada 40 alunos, no mínimo dois por
Curso; dêsses, um deverá ter o curso da Escola de Educação Física e
um outro o de Transmissões.
e) um Capitão instrutor-chefe para o ensino de motomecanização,
se fôr caso;
f) um Capitão ou 10 Tenente Médico e um Oficial Subalterno de
Veterinária, instrutores auxüjares. de suas especialidades.
g) monitores de instrução, sargentos, com o Curso da Escola de
Sargentos ou com o Curso Regional de Aperfeiçoamento de Sargentos,
na mesma proporção dos instrutores, no mínimo seis 'por Curso; dêsses,
um deverá ter o Curso de Transmissões, um o de Educação Física, um
o de Motomecanízaçâo e um o de Minas.

o

II -

a)
arma;
b)
c)
Quadro
d)
e)

PARA A ADMINISTRAÇÃO

um fiscal administrativo (84) -

Major ou Capitão de qualquer

um ajudante secretário (SI) - Capitão de qualquer arma;
um comandante de contingente - Tenente da Reserva ou do
Auxiliar de Oficiais (Q.A.O.);
um tesoureiro . . . :. . Capitão ou oficial subalterno intendente;
um almoxarffe-aprovisionadcr - oficial subalterno intendente;
f) um médico - Capitão ou 1° Tenente (instrutor auxiliar e chefe
da F.S.)
g) um veterinário -:- Oficial subalterno (instrutor auxiliar e chefe
da F.V.).
Art. 18. O· Comandante do C. P .O .R. será nomeado por decreto,
mediante proposta do Chefe do Estado-Maior do Exército, ouvido o
Comandante da Região Militar Interessada.
Art. 19. Todos os demais oficiais serão propostos pelo Comandante
do C. P . O. R. ao da Região Militar e por éste à Diretoria correspondente
(Pessoal, Intendência, Saúde, Remonta e veterínárja), de acôrdo com
a Lei de Movimento de Quadros.
Parágrafo único. Na falta de proposta poderão as Diretorias Interessadas consultar aos Comandantes de Regiões Militares sôbre as designações que se tornarem necessárias.
Art. 20. Nos C.F.O.R. em que funcionarem, no máximo, dois
cursos, as funções de subcomandante e fiscal administrativo serão exercidas cumulativamente.
Art.21. Nos C.P.O.R. em que funcionar o Curso de uma só arma,
o' Comandante exercerá, também, as funções de instrutor-chefe.
Art. 22. As nomeações de monitores para os C.F .O.R. serão feitas
diretamente pelos Comandantes de Regiões Militares, quando se tratar
de sargentos pertencentes a unidades dá mesma Região, ,mediante proposta do Comandante do respectivo C.P.O.R. e posterior comunicação
à Diretoria do Pessoal.
.
Parágrafo único. A nomeação de sargentos que não pertençam à
Região Militar será feita pela Diretoria de Pessoal, por proposta do Comandante da Região Militar a que estiver subordinado o C.P.O.R.

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

429

Art. 23. O Comandante do C.P.O.R. é o principal responsável
pela eficiência do ensino.
Compete-lhe:

a)

como comandante:

1. Usar das atribuições de Comandante de corpo de tropa, na conformidade dos regulamentos em vigor no Exército, no que fôr compatível
com o regime escolar;
.
2. Zelar pela observância das prescrições contidas neste regulamento, especialmente com respeito ao regime escolar e disciplinar do
Centro, tendo sempre presente que sua missão é altamente cívica e
nacionalista;
3. Propor ao Comandante da Região os oficiais e sargentos que
devam servir no Centro;
4. Conceder matrícula ou rematrfcula aos candidatos que satisfaçam às exigências regulamentares, bem como excluir os alunos incursos em desligamentos j
5. Assinar o Certificado de Curso dos alunos que o concluirem ;
6. Conceder trancamento de matrícula ao aluno que solicitar tal
medida de acôrdc com as disposições dêste Regulamento;
7. Enviar à C.R. em cuja jurisdição esteja sediado o C.P.D.R.,
no comêço do ano letivo, relação dos alunos matriculados e rematriculados, separadamente por arma ou serviço, especificando a data .e lugar
de nascimento, a filiação, a data da matrícula no Centro, a escola civil
a que pertence e a profissão que exerce;
8. Enviar à Diretoria de Recrutamento, à Região Militar e à C. R.
interessada, relação dos alunos declarados aspirantes, por arma e serviço;
9. Comunicar imediatamente à C. R.. "interessada, as alterações relativas a transferências, inclusões, exclusões, trancamento de matrícula, etc.;
10. Propor ao Comandante da Região, no fim de cada ano letivo,
o número de matrículas a vigorar para o ano seguinte;
11. Enviar ao Comandante da Região o relatório anual j
12. Designar dia, hora ~ local para realização de exames;
13. Remeter ao órgão de identificação, uma relação dos alunos matriculados, contendo, obrtgatõrâamente, número de matrícula, nome, filiação (pai e mãe), data de nascimento (dia, mês e ano), R::stado em que
nasceu, estado civil e altura;
14. Facilitar, por todos os meios, a ação dos Identificadores, atendendo a todos os seus pedidos relacionados com o serviço que executam;
15. Comunicar 3.0 Comandante da Região e ao Chefe do Serviço
de Identificação do Exército, imediatamente após o início do ano de instrução, o número de alunos matriculados.
16. Fornecer aos alunos não reservistas, que o requererem, atestado de sua situação militar, no qual deverá constar a data de sua
matrícula, ano e arma que está cursando.
b) como diretor do ensino:
1. Zelar para que o ensino e a educação militar dos alunos sejam
ministrados dentro dos pr'íncípios e normas fixados por êste regulamento;
2 . Expedir diretrizes gerais e particulares para a marcha e o desenvolvimento dos trabalhos de instrução;
.
3. Assegurar a perfeita coordenação dos trabalhos dos Cursos no
que concerne à atividade do ensino;
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4. Solucionar tôdas as questões particulares atinentes ao ensino,
dentro do espírito dêste regulamento;
5. Promover os meios necessários ao desenvolvimento do ensino;
. 6. Organizar os programas para os cursos e submetê-los à aprovação do Comandante da Região;
7. Apreciar e aprovar, se os julgar em condições, o:'; programas
pormenor-izados de instrução elaborados pelos instrutores-chefes e coordenados pelo subdiretor do Ensino, bem como os quadros quinzenais
de trabalho;
8. Publicar em boletim tÔd8.S as ordens e providências atinentes ao
ensino.
Art. 24.

a)

Ao subcomandante e sub diretor do Ensino compete:

Como subccmandante :

1. Usar das atribuições de subcomandante, na conformidade doa
regulamentos em vigor no Exército, no quefôr compatível com o regime
escolar;
2. Zelar pela observância das prescrições contidas neste Regulamento, especialmente com respeito ao regime escolar.
b)

Como subdiretor do Ensino:

1. Auxiliar o Diretor do Ensino em tôdas as questões relativas à
Instrução, em cujo mister age sempre em nome dêste ;
2~ Organizar o calendário dos cursos, com a indicação dos horários,
instruções, aulas e demais trabalhos escolares, de acôrdo com as determinações do Diretor do Ensino, para a realização dos diferentes cursos;
3. Providenciar a distribuição do material do Centro, salas de aula,
locais de instrução, etc.; aos diversos Cursos, de modo a facilitar a tarefa
dos Instrutores chefes;
4. Examinar e submeter à aprovação do Diretor de Ensino os
pontos e as questões para as diversas provas, formuladas pelos instrutores chefes ;
5. Examinar e aprovar a organização das turmas, dentro de cada
Curso e, quando fôr o caso, providenciar no sentido de que sejam
reunidas "turmas de Cursos diferentes, para Instruções 'e aulas comuns;
6. Organizar e submeter à aprovação do Diretor do Ensino os
horários das instruções e aulas que, em cada Curso, devam ser ministradas por Instrutores pertencentes a outros Cursos;
7. Coordenar, segundo as ordens do Diretor do Ensino, o' trabalho
dos Instrutores, de maneira a garantir uniformidade de doutrina e perfeita harmonia de atividade;

8. Submeter à aprovação do' Diretor do Ensino, comparecer, os
programas, quadros' de trabalho e tõda a documentação de instrução
elaborada pelos instrutores, inclusive as publicações periódicas ou avulsas,
referentes a assuntos táticos, técnicos e gerais dos diferentes cursos que
mereçam ser impressos para melhor aproveitamento do ensino;
9. Emitir parecer sôbre qualquer assunto' referente à instrução
que lhe fôr determinado;
\.
10. Apreciar o julgamento de todos os trabalhos escritos, executados . pelos alunos, que lhe forem apresentados pelos Instrutores
Chefes e dar conhecimento ao Diretor do Ensino dessa sua apreciação;
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11. Tomar, com a colaboração dos Instrutores Chefes, tôdas as
medidas preparatórias e de execução necessárias à realização dos exercícios de combinação de armas que forem organizados e determinados
pelo Diretor do Ensino;
12. Acompanhar a Instrução, não só para poder julgar o trabalho
dos Instrutores, a execução do programa, medidas de ordem material e
didática que concorram para maior eficiência da instrução, como para
avaliar o aproveitamento em conjunto dos alunos, intervindo dur.ante as
sessões, quando julgar necessário, a fim de ressaltar os ensinamentos
essenciais a reter; dar ao Dir-etor do Ensino conhecimento de suas
observações ;
13. Examinar a documentação relativa aos exercícios, os questionários formulados pelos instrutores dos diferentes Cursos, e, em seguida,
submetê-los, com parecer, à aprovação do Diretor do Ensino;
14. Dirigir os, serviços técnicos didáticos a seu cargo, intervindo,
junto aos instrutores, para harmonizar a aplicação do método e processos
de ensino adotados;
15. Apresentar ao Diretor do Ensino, após a conclusão do ano letive; um relatório sucinto contendo apreciações escritas relativas às qualidades e aptidões pessoais reveladas pelos Instrutores, monitores e
alunos, com referência. particular aos resultados alcançados pelos diversos Cursos, c estudo crítico sôbre a situação do ensino, apresen...
tando a-s sugestões que julgar necessárias;
16. Apresentar ao Diretor do Ensino a relação dos alunos de
que trata o art. 94;
\
17. Dit'Igir os lJrab'alhos da sala de instrução.
-'<-'

Art. 25. Ao fiscal administrativo, tesoureiro, almcxarife, aprovisionador, médico, veterinário e comandante do Contingente competem as
atribuições que lhes são inerentes pelos regulamentos em vigor.
Parágrafo 'único . O médico e o veterinário ministram aos Cursos
a instrução de suas especialidades, de acôrdo com o programa do Centro.
por êsse motivo terão todos os .direitos e vantagens conferidos aos
demais instrutores auxiliares.
Art. 26. Ao ajudante-secretário incumbem as atribuições previstas
no R.I.S.G. para os ajudantes e secretários dos corpos de tropa, que
forem aplicáveis no Centro. e mais:
1. Mandar registar, mensalmente, nas fichas dos alunos, OS pontos
de ausência publicados em boletim;
2. Mandar registar os graus dos trabalhos e os resultados das
provas, bem como as demais alterações ocorridas com os alunos;
3. Provídeneiar para que a escrituração das fichas e escrituração
dos 'alunos esteja sempre em dia;

4.

Prestar todos os esclarecimentos que lhe- forem solicitados.

5. Colecionar, para arquivamento, separadamente, por Cursos e por
ano letivo, as relações de resultados das provas, atas de exames, provas
de exames, etc.;
6. Fazer arquivar, com caráter reservado, os conceitos emitidos
pelos instrutor-es chefes sôbre os alunos, depois de submetidos à apreciação do Comandante.
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Art. 27. Aos instrutores-chefes competem as atribuições conferidas
pelos regulamentos em vigor aos comandantes de sub-unidades e mais as
seguintes:
1. Colaborar na elaboração do programa geral;
2. Organizar a instrução de seu Curso de acôrdo com as determinações do Diretor do Ensino e distribuí-la pelos instrutores.
3. Comunicar ao Diretor do Ensino, por via hierárquica, quais os
alunos: que por qualquer motivo devam ser desligados;
4. Apurar as contas de ano dos alunos;
5. Organizar e enviar ao Comandante por via hierárquica relações:
- dos alunos aprovados por média;
- dos alunos que devem fazer exame, com discriminação dos respectivos conjuntos;
- dos alunos que devem ser declarados aspirantes ;
- dos, que devem ser promovidos de ano; e finalmente,
- dos que devem repetir o ano.
6. Distribuir os monitores pelas turmas de instrução;
7. Dirigir e fiscalizar tõda a instrução de sua, arma;
8. Organizar e encaminhar ao Subdiretor do Ensino, os quadros
quinzenais de trabalho;
9. Ministrar, pelo menos, a instrução tática do respectivo Curso e
aos outros Cursos os conhecimentos do emprêgn de sua arma ou serviço;
10. Fazer registar, os pontos de ausência dos alunos;
11. Remeter, por vía hierárquica, até o dia/lO de cada mês, ao
Comandante, relação discriminativa dos pontos de ausência dos alunos,
referentes ao mês anterior;
12. Organizar e manter em dia um fichário de tôda a documentação
de instrução (programas, notas de aulas e fichas, etc.), por ano e
assunto;
13. Organizar um fichário de todos os alunos de seu Curso em que
figurem dados pessoais sôbre os mesmos, tais como: naturalidade, filiação, data e lugar do nascimento, 'profissão e observações pessoais, suas e
dos instrutores, bem como os graus e os pontos de ausência ;
14. Designar dia, hora e local para realização dos trabalhos do ano
letivo;
15. Formular, ou mandar, formular pelos Instrutores, quando fôr .
o caso, as questões relativas a seus trabalhos;
16. Remeter, por via hierárquica, após a correção das trabalhos,
uma relação dos respectivos resultados ao Diretor do Ensino;
17. Organizar e submeter à aprovação do subdíretor do ensino OS
pontos para os exames que abrangerão tôda a matéria dada.
18. Remeter, em caráter reservado, ao subdiretor do ensino, no fim
do ano letivo, seu conceito pessoal, sôbre cada aluno," condensando-o em
uma apreciação escrita, que constituirá o juízo sintético. .Para os alunos
do 20 ano, deverá ser levado em conta o conceito do ano anterior.
Art. 28. Aos instrutores auxiliares, em sua dependência com o instrutor-chefe, compete:
1. Organizar com a necessária antecedência, a preparação intelectual, documentár ia e material da instrução da respectiva turma, para
o que disporá do auxílio de seu monitor, ou monitores ..
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2. Ministrar a instrução de sua turma, de acôrdo com a orientação
do instrutor-chefe;
3. Organizar, sempre que possível, notas detalhadas de deterrmnados assuntos, a fim de serem distribuídas notas aos alunos;
.
4. Cumprir fielmente as prescrições dos quadros de trabalho e mais
determinações do instrutor-chefe;
5. Substituir o instrutor-chefe em seus impedimentos, de acórdo com
a antiguidade;
6. Zelar pela educação militar dos alunos, incutindo-lhes espírito
de' ordem e disciplina a altura das responsabilidades de futuros oficiais
da reserva.
Art. 29. Todo o ensino será ministrado direta e pessoalmente pelos
oficiais instrutores que farão dessa sua atribuição um dever profissional
indeclinável.
'
Art. 80. Os monitores e demais praças dos cursos pertencem ao
Contingente para fins administrativos e disciplinares. Quanto à instrução, as funções e deveres dos monitores são os de meros auxiliares
com a finalidade de observar e corrigiras ínstruendos. Compete-lhes .:
1. Auxiliar o instrutor no preparo da instrução e outros trabalhos
previstos para a sua turma.
2. Em casos especiais e à critério do instrutor-chefe, repetir em
"pequenas oficinas" os assuntos menos sabidos ou a recordar, aos ínstruendos mais atrasados.
3. Fazer todos os demais trabalhos de escrituração que lhes forem
determinados pelo instrutor-chefe.
Art. 31. Cada instrutor-chefe terá a seu cargo todo o material da
instrução, armamento, equipamento e solípedes distribuído ao Curso.
§ 1°.' Nos C.P.O.R. em que funcionar um só Curso, o Comandante designará um oficial que ficará com essas atribuições, escolhendo,
de preferência, entre os que tiverem' menor soma de encargos.
§ 2°. Quando o Curso tiver efetivo igual ao de Batalhão (ou de
unidades análogas, nas outras armas), o Comandante poderá designar
os instrutores auxiliares para o comando das sub-unidades.
Art. 32. Os C.P.O.R, disporão de Contingentes Especiais, destínados a atender a todos os. serviços de suas repartições (Secretaria, Casa
das Ordens, Protocolo, Fiscalização Administrativa, Sala de Instrução,
Correio, Tesouraria, Almoxarifado, Ferraria, Carpintaria, Correaria, Formação Sanitária, Formação Veterinária, Carga das Secções, Guarda do
material, Guarda e Limpeza da cavalhada, etc.) , de efetivos variáveis, de
acôrdo com as necessidades de cada Centro e que constarão dos quadros
de efetivo do Exército para o tempo de paz.
Parágrafo único. Para facilitar o cálculo de efetivos dos Contingentes, os Comandantes de C.P.O.R. remeterão anualmente, ao Comandante da Região Militar, propostas sôbre alterações que deva sofrer o
Contingente.
Art. 33. Os efetivos (alunos) dos C.P.O.R. serão fixados anualmente pelo Ministro da Guerr-a, por proposta do Diretor de Recrutamento.
§ 1°, Não haverá matrículas no C.P.O.R., cujo efetivo esteja completo.
Coleção das Leis -

VaI. II

28
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§2°. Se a capacidade do C.P.O.R. fôr deficiente, os convocados
excedentes serão incorporados, para fins de matrícula, nos Cursos de
candidatos a sargento em condições a serem reguladas pelos comandantes
de Regiões -Militares interessadas.
§ 3°. Para a matrícula dos convocados quando o seu número fôr
maior que o de vagas, haverá uma prova de seleção que relacionará os
melhores colocados- para o C. P . O . R. e os restantes para o curso de
que trata o parágrafo anterior.
§ 4°. Quando forem criados novos C.P.O.R. ou "fôr julgado conveniente alterar, para mais ou para menos os efetivos em alunos

em relação ao ano anterior; .tals altcraçõcsdeverão ser publicadas três
meses antes do início do ano letivo.
§ 5°. Não funcionará o P ano de qualquer curso em que não se
hajam matriculado, pelo menos, 20 alunos.

TíTULO IV
DA SALA -DE INSTRU<;AO
Art. 34". Os C.P.O.R. deverão ter um órgão técnico denominado
"Sala de Instrução", destinado a coordenar as atividades do ensino do
Estabelecimento, organizar estatísticas e gráficos, arquivar tôda a documentação de instrução a difundir os assuntos por meio de notas de
instrução e dos Regulamentos em uso no Exército, os quais serão fornecidos aos alunos mediante indenização.

§ 10. A Sala de Instrução depende diretamente do comando e deverá possuir:
.
a) pessoal (sargentos, cabos e soldados, entre os quais dactilógrafos,
desenhistas, etc.) ;
,
b) material' (máquinas de escrever, duplicadcr, mesa para desenho, material para desenho, etc .') .
§ 2°. -A Sala de Instrução manterá fichários completos de tôda a
documentação de instrução (programas, notas de aulas, fichas, etc.),
separada por curso, ano letivo, ano de curso e assunto.
§ 3°. Superíntenderá as atividades da Sala de Instrução o Oficial
designado pelo Comando do Centro.

TíTULO V
REGIME ESCOLAR
CAPíTULO I
Do ano letivo
,Art. 35.

a)

O ano letivo comportará:

um .regime contínuo de trabalho, com a duração de três mêses: "
-

de 15 de dezembro a 15 de fevereiro e
de 1° a 31 de julho.
b) um regime descontínuo, destinado a manutenção dos conhecimentos adquiridos, à razão dewn dia de instrução por semana (aos
domingos) :
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-de 1° de março a 30 de junho.
O período de tempo restante destina-se a férias e a Outros misteres.
Parágrafo único. Os comandantes de Regiões Militares poderão determinar o funcionamento de outros cursos nos, C.P.O .R., com o aproveitamento de todo seu, pessoal, durante os períodos em que não funcionarem
em regime de trabalho contínuo.
ATt. 36. Os - exames serão realizados na segunda quinzena do mês
de julho.

.

Art. 37. Na segunda quinzena do mês de julho," antes dos exames,
será executado, sempre que possível, um exercício de combinação das
armas, no qual tomarão parte tõdas as armas do C.F.O.R. constituídas
em unidades ou sub-unidades.
Este exercício será o coroamento da instrução.
CAPíTULO II
Das matrículas e rematrículas

Art. 38. Concorrem à matrícula no C.P.O.R.:
a) Os candidatos amparados pela Lei do Ensino Milttar ;
b) nas vagas restantes os candidatos voluntários.
Art. 39. São condições para matrícula no P ano do Curso:
I

-o-

PARA OS CONVOCADOS

a) ser brasileiro nato ou por opção, comprovado mediante certidão
de nascimento em original ou documento de opção;
b) apresentar documento que comprove ter terminado com aproveitamento, no mínimo, o 2° ano do curso clássico ou científico, ou
equivalente em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido;
c) ter sido classificado nos grupos "Ali ou "B" em inspeção de
saúde;
d) ter boa conduta comprovada por atestado passado por dois 'oficiais da ativa ou da reserva convocado ou por autoridade policial ou judiciária local onde residir o candidato.
li -

PARA OS VOLUNTARIOS, CIVIS E MILITARES

a) ser brasileiro nato ou por opção e ter mais de -17 e menos de
24 anos de idade, referidos a 15 de dezembro do ano da matrícula e comprovados mediante certidão de idade em original (verbum ad verbum)
ou documento de opção;
b) ter licença dos pais. ou tutores, se menor de 17 anos;
c) apresentar certificado de alistamento ou de reservista ;
d) apresentar documento que comprove ter concluído com apro..
veitamento, no mínimo, o 2° ano do curso clássico ou científico ou
equivalente, em estabelecimento oficial ou .reconhecido ;
e) ter antecedentes e predicados que o recomendem ao Corpo de
Oficiais de que irá fazer parte, comprovados por atestado de honcrabiIidade, passado por dois oficiais da ativa ou da reserva convocado ou
por autoridade policial ou judiciária do local onde reside o candidato,
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ou, ainda, para os candidatos militares, conceito favorável de seu comandante ou chefe;
f) ter sido classificado nos! grupos "A" ou "B" em. inspeção de
saúde;
g) apresentar atestado de vacina contra varíola;
h) pagar a taxa ~e inscrição, na importância de Cr$ 30,00 (trinta
cruzeiros) .
Parágrafo único. Os sargentos reservistas ou os da ativa, satisfeitas as demais condições, terão direito à matrícula no 2° ano de sua
ar;,ma ou serviço.
Art. 40. Além das condições retro referidas, os candidatos voluntários serão submetidos a uma prova de seleção para a matricula, a
qual constará de Português, Aritmética, Desenho, Álgebra, Geometria
e Trigonometria (resolução ele triângulos retângulos) J com' aplicação de
logaritmos.
Parágrafo único. As questões deverão ser simples e ao alcance do
nível médio de inteligência e de preparo dos candidatos. A nota insuficiente em qualquer matéria incapacita o candidato para a matrícula.
Art. 41. A matrícula dos candidatos voluntários obedecerá rigorosamente à ordem de classificação- de merecimento intelectual.
Art. 42. A aprovação obtida nas diferentes matérias da prova de
seleção só é válida para o ano de sua realização.
ATt. 43. Somente serão aceitos certificados ou atestados passados
por estabelecimentos de ensino, oficiais ou reconhecidos.

Art. 44. Os candidatos já expulsos de qualquer unidade das Fôrças
Armadas ou de qualquer escola de formação de reservistas (Tiro de
Guerra e Centro de Formação de Reservistas), não poderão ser matriculados nos C.P.O.R.
Ar-t. 45. Os pedidos de matrícula dos voluntários serão feitos em
requerimento assinado pelos candidatos, dirigido ao comandante do
C.F.O.R. e apresentado na Secção de matrícula, até o dia 31 de outubro, acompanhado dos documentos exigidos.
Parágrafo único.' Não serão aceitos documentos sem firmas reconhecidas, que apresentem emendas, rasuras ou outra qualquer irregularidade, nem documentos discordantes quanto à, filiação, nome e idade do
candidato.
Art. 46. Os convocados que, por satisfazerem às condições de matrícula compulsória consignadas na Lei do Ensino Militar, queiram desde
logo gozar das vantagens que lhes são asseguradas, deverão requerer
matrícula ao comandante do C.P.O.R., até 31 de outubro do ano que
anteceder o da sua incorporação, anexando os documentos de que trata
o art. 39.
Art. 47. Aos candidatos que devam concluir o 20 ano do curso
científico ou clássico no correr do ano de matricula, será permitida a
inscrição condicional, devendo, antes do início do curso do C.P.O.R.,
apresentar comprovante de aprovação.
Art. 48. Os candidatos ao C.F.O.R. com menos de 18 anos de
idade, poderão requerer ao comandante da Região Militar, até sessenta
dias antes da chamada da classe, adiamento de incorporação, compro...
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vando estarem em condições de satisfazer integralmente as exigências
de matrícula quanto à terminação do 2° ano do curso científico ou clássico ,
antes de completarem 20 anos de idade.
Parágrafo único. Os que tiverem a incorporação adiada nos têrmos
dêste artigo e que não se matricularem até os 20 anos de idade em curso
de formação de oficiais da reserva ou que, em o fazendo, forem excluídos
no primeiro ano por falta de aproveitamento, serão incluídos em corpo
de tropa.
Art. 49. Têm direito a concorrer à matrícula nos c.a.o.n. os
brasileiros natos ou por opção que tendo feito o curso secundário no
estrangeiro" hajam revalidado o mesmo na forma da legislação vigente,
desde que satisfaçam as demais condições.

Art. ,50. O aluno, convocado ou voluntário, que no decorrer do
curso venha a adoecer e seja julgado, em inspeção de saúde, necessitar
de mais de 15 dias para seu tratamento, nos períodos de instrução contínua, terá sua matrícula trancada, -devendo apresentar-se no início do
ano de instrução seguinte. Será rematriculado desde que, em nova inspeção de saúde, seja [uxgado apto.
Art. 51. O aluno voluntário de matrícula trancada de acôrdo com
o artigo precedente, que não requerer rematrícula até o dia 31 de outubro
seguinte à terminação do prazo de tratamento, perderá êsse direito, se
já tiver gozado o ano de tolerâncía , Igualmente perderá .direito à rematricula aquêle que, não tendo gozado ainda o ano de tolerância, não a
requerer dentro de dois anos, a contar da data da trancamento.
Parágrafo único. O aluno' convocado do 1° ano, de matrícula trancada para tratamento de saúde, que se não apresentar até o dia 15 de
dezembro seguinte à terminação do prazo para tratamento, deverá ser
mandado incluir em corpo de tropa e responder a processo de ínsubmíssão, mediante comunicação do Cmt , do C. P. O . R. à C. R. interessada.
Art. 52. Os comandantes de C.P.O.R. organizarão, a 1 de outubro
ou no primeiro dia útil seguinte, uma Secção destinada ao processamento
de matrículas e rema'triculas, que dependerá diretamente do comandante.
Art. 53. A Secção de Matrícula, dirigida per um oficial e tendo
como auxiliares sargentos monitores, compete:
a) divulgar, nos estabelecimentos de ensino secundário e superior,
as condíçôesde matrícula no·C.P.O.R. ;
b) obter por intermédio da C.R. e I.T.R. relação dos que não
possam ser matriculados por terem sido expulsos dos T. G. e E. I . M . ;
c) fazer ou pedir ao Comandante as diligências que julgar necessárias sôbre a validade dos documentos apresentados e a idoneidade do
. candidato;
d) obter, logo de início, do Ministério de Educação e Saúde ou
órgão correspondente, uma relação dos estabelecimentos de ensino secundário e superior, oficiais ou reconhecidos;
e) organizar um protocolo para regísto dos documentos recebidos
dos candidatos;
f) relacionar os candidatos pelos Cursos de acôrdo com as indicações do Comandante do Centro e opção do candidato;
g) receber e examinar os documentos dos candidatos relacionando os
julgados em ordem e submetendo os demais à apreciação do Comandante;
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. h) acondicionar os documentos apresentados em sobrecartas individuais;
i) exigir dos candidatos reservistas a entrega do certificado respectivo, anotar seus dados no próprio requerimento de matrícula, ao qual
ficará anexado para restituição aos interessados, caso não venham a efetuar matrícula ou concluir o curso;
j) apresentar ao comandante uma relação dos candidatos que
hajam satisfeito tôdas as exigências dêste Regulamento para, em pnmeiro despacho, ser providenciada a inspeção de saúde, se fôr o caso;
1) divulgar pela imprensa as notificações e outras providências ::e.Iacionadas com os candidatos, independentemente das comurucaçoes
particulares;
m) exigir dos candidatos julgados aptos em inspeção de saúde seis
fotografias com as dimensões 3 x 4;
n) apresentar os requerimentos dos candidatos julgados aptos, ao
comandante para, em despacho final, ser concedida a matricula;
o) restituir aos candidatos não matriculados os documentos por
êles apresentados, mediante, recibo no protocolo;
p) remeter ao comandante, no final das matrículas, uma relação,
émordem alfabética, de todos os candidatos 'que devam ser "matriculados
ou rematriculados, fazendo-a acompanhar de tôda a documentação apresentada, bem como dos livros e demais documentos da Secção a fim de
serem arquivados.
Art. 54. Os candidatos que não venham a ser matriculados por
não satisfazerem a letra d) do item I e e) do item II do art. 39, terão
seus requerimentos arquivados, não sendo publicadas as razões do arquivamento.

Art. 55. A Secção de Matrícula funcionará até 30 de novembro,
quando encerrará seus trabalhos e será extinta pelo comandante.
Art. 56. A matrícula no 10 ano dos Cursos será feita pelo comandante do C.P.G.R., atendendo tanto quanto possível à preferência manifestada pelos candidatos, sendo, no entanto, permitida a transferência de
arma durante a" primeira quinzena do curso."
Art. 57. O comandante do C. p .O. R., se julgar necessário, sclicítará ao da- Região Militar, até o "dia 31 de õutubro, a constituição de
uma Junta Militar de Saúde Especial, para examinar os candidatos à
matrícul-a na própria sede do Centro.
Essa J .lV1.8. Especial será composta de três médicos e, sempre que
possível, dela farão parte um clínico, um otorrinolaringologista e um
oftalmologista.
Art. 58. Em suas conclusões a J.M.S. Especial observará os seguintes preceitos:

a) apto para matrícula no C.P.O.R. ("A" e "B");
b)" incapaz temporàr'iamente para matrícula no C.P.G.R. ("C");
c) incapaz definitivamente para matrícula no C.P.O.R. "("D");
Parágrafo único. No caso de incapacidade física temporária, o
candidato só poderá concorrer à nova matrícula no ano seguinte.
ArL 59. Os resultados das inspeções de saúde, no caso da constituição da J. 1\1. S. Especial, serão registados em livro próprio, a cargo
da Formação Sanitária do Centro; das atas serão enviadas cópias à Secretaria, para publicação em 'boletim e ao S ..8. R.

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

439

Art. ·60. A J.M.S. Especial funcionará do inicio/ao encerramento
dos trabalhos de matrícula.
Art. 61; Em caso de guerra, a matrícula de reservistas ou conscritos convocados, ficará dependendo de autorização ministerial, de acôrdo
com as necessidades de mobilização do Exército, fixadas pelo EstadoMaior do Exército. Em qualquer caso, porém, sujeitos sempre às demais
exigências para a matrícula.
CAPíTULO III .
Das transferências de matrícula
Art. 62. É permitida a transferência de matrícula, aos alunos, de
um C.P.O.R. para outro.
§ r'. Essa transferência será feita exclusivamente a pedido do interessado, -mediante requerimento dirigido ao Diretor do Pessoal.
§ 2°. Não haverá transferências durante os períodos de regime conttnuo.
/
Art. 63. Os requerimentos serão encaminhados com as informações
absolutamente indispensáveis: procedência dos motivos alegados, sua
conveniência, situação do aluno no momento, conduta, estado físico, idade,
naturalidade, filiação, estado civil e profissão civil.
Art. 64. Tôda a documentação, referente à vida militar, inclusive
a apresentada para a matrícula, bem como o depósito, deverá acompanhar
9 aluno transferido de um para outro C. P .O .R.
Art. 65. As transferências dentro da mesma Região Militar são da
competência do respectivo comandante.
CAPíTULO IV
Da classificação nas armas e nos cursos
Art. 66. A classificação nos cursos será feita pelo Comandante do
C.P .O.R., levando em. consideração, além da preferência manifestada
pelo candidato, a prova de seleção e ainda:
- para a Infantaria; que possuam a necessária vivacidade e resistência ;
- para a Cavalaria, que tenham disposição e facilidade para
montar;
- para a Artilharia, que tenham prática do manêio dos logaritmos;
- para a Engenharia, que sejam engenheiros civis ou pretendam
sê-lo;
.
- para a Intendência, que sejam alunos de Escolas de ciências econômlças, atuariais, técnicas e de comércio e de agronomia .
. Parágrafo único. Os candidatos já diplomados pelas Escolas de Engenharia serão matriculados compulsõrtamente nos cursos de "Artilharia"
e "Engenharia", na proporção de 2 para 1 e os que possuírem diplomas
de Escolas de Ciências Econômicas, Atuariais, Técnica de Comércio e
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Agronomia serão também compulsórtamente matriculados no Curso de
Intendência, dentro dos limites de vagas, não lhes cabendo direito ao
curso de armas, salvo por falta absoluta de vagas ou por não funcionar
o referido curso, de acôrdo com o art. 33.
CAPÍTULO

V

Da freqüência

ArL 67. É obrigatória a freqüência a -tôdas as aulas e instruções.
O comparecimento aos trabalhos escolares é um ato de serviço' militar,
por cujas faltas serão responsabilizados todos que' as cometerem.
Parágrafo único.

A vertrlcaçâo

da

presença será feita no início e

no fim de cada aula ou instrução, perante o respectivo instrutor.
Art. 68. Nenhum instrutor poderá dispensar os alunos das aulas
ou sessões de instrução, salvo 'quando houver motivo de flagrante fôrça
maior e mediante parte imediata à, Direção do Ensino.

Art. 69. Os cursos organizarão suas respectivas escriturações e
fichários com seus elementos próprios, independentes do Fichário Geral
da' Secretaria, de modo a estarem diàriamente informadas sôbre a freqüência, graus' e estado de aproveitamento de seus alunos.
Parágrafo único. As faltas à instrução serão regístadas no mesmo
dia e' participadas semanalmente por escrito, ao comandante,- pelos instrutores-chefes.
Art. 70. A cada dia que o aluno faltar à instrução ou aula, ser-Ihe-á
atribuído um ponto por falta justificada e três pontos por falta não jus...
tífícada, além da punição disciplinar que esta espécie de falta acarreta.
Art. 71. É considerado falta tanto o não comparecimento a qualquer aula ou exercício, como o comparecimento com atraso, ou, ainda,
a retirada do aluno antes da sua terminação.
Art. 72 . Em caso de falta decorrente de -acidente na ínstrução, a
contagem de pontos poderá ser suspensa por tempo fixado pelo comandante, mediante cada caso e parecer do médico do Centro, publicada essa
alteração em boletim interno.
§ 10 • A contagem, de pontos de que trata êste artigo não poderá
ser suspensa por tempo superior a 15 dias, durante os períodos de ins...
trução contínua e de 4 dias consecutivos de instrução no período descontínuo.
§ 20 • Somente aS moléstias constatadas 'jfelo médico do Centro poderão ser motivo de justificação de falta aos trabalhos escolares.
Art. 73. Os enganos porventura 'reconhecidos, quando do registo
dos pontos de ausência, serão corrigidos pelo comandante.

As divergências que forem observadas entre a publicação em boletim

e os regístos feitos nos cursos' serão sanadas mediante parte do Instrutorchefe ao subcomandante.

.

Art. 74. Será desligado todo o aluno que venha a perfazer um total
de quinze pontos (15) no ano letivo, ainda que motivados por moléstia.
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Art. 75. Os comandantes de C.P.O.R. não poderão atender aos
pedidos de justificação de faltas ou de suspensão de contagem de pontos
dos alunos não previstos neste regulamento.
Art. 76. Os, alunos matriculados compulsoriamente em virtude da
Lei do Ensino Militar, poderão gozar de um ano de tolerância para concluir o curso, mas de modo que êste seja realizado no máximo em
três anos consecutivos, ressalvados os casos de acidentes na instrução ou
de moléstia grave, devidamente comprovada, em que será permitido continuar o curso quando as condições de saúde do aluno o permitirem.
§ 1". Quando desligados antes da conclusão do curso, já tendo gozado o ano de tolerância ou quando, não o tendo gozado, seja por motivo
disciplinar êsse desligamento, ressalvado o caso de saúde (acidente na
instrução ou moléstia grave comprovada em inspeção), serão mandados
apresentar ao Chefe da C. R., em cuja jurisdição esteja sediado o
C.P.O.R., a fim de serem designados os corpos de tropa em que deverão
prestar o serviço militar. Os que faltarem à apresentação à C.R., ou
à unidade que lhes fôr designada, serão considerados insubmissos, na
forma da legislação em vigor.
§ 2(}. As condições de 'prestação do serviço em corpo de tropa,
serão as seguintes:
- os que não tiverem concluído o 1" ano, farão o serviço normal;
os do 2° ano serão incluídos com a graduação de cabo e farão obrigatoriamente o curso de candidato a sargento especialista, de acôrdo com a
aptidão de cada um.

Art. 77. Os alunos que se matricularem voluntàriamente, poderão,
além do ano de tolerância referido no art. 76, que também lhes é assegurado, trancar matrícula, uma única vez, para renová-la quando lhes
convenha, nas condições do art. 5l.
Parágrafo único. Será considerado insubmisso o aluno de matrícula
trancada, não reservista, que não se apresentar à autoridade competente,
para rematrícula ?u não, no ano de convocação de sua classe.
Art. 78. O candidato voluntário, militar, ao se matricular no
C.P.O.R. será automàticamente excluído de sua unidade.
Se fôr desligado do curso por qualquer motivo, que não sua terminação, deverá ser mandado apresentar à C.R. respectiva para terminação
do tempo de serviço a que estava obrigado,· quando de sua matrícula,
ressalvados os direitos que lhe assistirem para continuar futuramente
curso.

°

CAPíTULO VI

Da verificação e apuração do ensino
Art. 79. O aproveitamento dos alunos será verificado por meio de
testes (curtos e numerosos) e de provas escritas, orais ou práticas, conforme a natureza do assunto.
. Essas verificações serão feitas e dirigidas pelos respectivos instrutores.
Art. 80. Cada ano haverá no mmimo três provas por assunto, de
conformidade com as especificações constantes das respectivas Secções,
e' exames no fim do ano para os alunos não aprovados pela conta do ano.
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Art. 81. As provas, testes, sabatinas ou trabalhos práticos, 'constituem verificações e devem ser executados de modo a determinar o
aproveitamento dos alunos, bem' como para mostrar ao instrutor quais
os que exigem um auxílio ou assistência complementar quando a maioria
da turma já se tenha assenhoreado do assunto .
Parágrafo único. Certas provas práticas e testes poderão ser realizados independente de aviso, durante a instrução.

Art .. 82. A correção e o julgamento dos trabalhos ou exercícios
serão feitos pelo instrutor respectivo e depois revistos pelo instrutorchefe e Direção do Ensino.

ou

Art. 83. O resultado do julgamento dos trabalhos
exercícios será
expresso por uma das seguintes "apreciações" 'sintétlcas :
- Muito bem,
-Bem,
- Regular,
- Insuficiente,
-Máu.

Parágrafo único. A cada uma dessas apreciações correspondem respectivamente os graus 4, 3, ?', 1 e O.
As normas para a determinação das apreciações serão estabelecidas
pelo Comandante do C. P . O .R.
"
Art. 84. Depois de corrigidos e julgados" os trabalhos serão entregues aos alunos. Aquêles que devam ser arquivados serão devolvidos
por êstes dentro do'prazo de 24 horas.
Art. 85. O aluno será também julgado DO decorrer do curso através
das manifestações de caráter, de espírito militar (assiduidade, pontualidade, educação, disciplina), de civismo; da rapidez de decisão na apreciação dos testes, questões, ordens ou missões ;do espírito de decisão e
iniciativa; facilidade e propriedade de linguagem; da Eirmeza no cumprimento de ordens ou deveres escolares; do vigor físico e conduta militar
e civil revelados durante o cursa.
,
Esta apreciação será expressa por conceitos sintéticos resultantes da
média das observações pessoais dos instrutores, quanto às qualidades
acima mencionadas.
Art. 86. Todos os instrutores deverão manter -em dia as suas anotações relativas às' observações que. fizerem sôbre os alunos, a fim de
estarem sempre em condições de prestar esclarecimentos às autoridades
competentes, quando solicitados.
AÍt. .87. Os resultados de tôdas as provas serão obrigatoriamente
publicados em boletim.
Art. 88. O aluno que faltar a uma prova, sem motivo justificado,
nela terá grau zero.
§ 10. A falta do aluno a qualquer prova poderá ser 'justificada pelo
médico do Centro, por motivo de saúde ou pelo instrutor-chefe por motivo de fôrça maior, dentro do prazo de quatro dias e uma única vez
para cada prova.
§ .2 0

•
O aluno' cuja falta a uma ou mais provas tenha sido justificada, fará a prova ou as provas a que tenha faltado, em dias designados
pelo Instrutor-chefe de seu curso, sem prejuízo para a instrução normal.
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§ 30 • A relação dos alunos de que trata o § 2° será enviada ao comando com a devida antecedência.
Art. 89. A promoção de ano ou a aprovação final de Ctll'80 será
por média, salvo para os que não obtiverem c-onta de ano regular em
um ou mais conjuntos, dos quais farão exame se tiverem conceito de
comando regular, bem ou muito bem.

Art. 90. O julgamento final decorrerá dos resultados obtidos em
sala ou no terreno, relativos:
-

ao
ao
ao
ao

conjunto dos assuntos táticos peculiares aos cursos;
conjunto dos assuntos técnicos peculiares aos cursos;
conjunto dos assuntos gerais peculiares aos cursos;
conceito da prova prática de comando .

Art. 91. A apuração do resultado de cada um dêsses conjuntos, resulta da média aritmética dos graus correspondentes às apreciações obtidas nos diferentes trabalhos do conjunto, não se admitindo conceito
inferior a regular em qualquer assunto.
Art. 92. O julgamento final será expresso pela média ponderada
dos resultados obtidos nos diferentes conjuntos e prova prática de comando, calculada com o emprêgc dos seguintes 'Coeficientes:

DISCRIMINAÇÁO

Prova prática de comando

.8

2

ª

§ 00::;:

'~'.g

8

~

l

:

Inf.

Cav.

5

s

I
I

5

I

Instrução tática

.

5

Instrução técnica

.

3

Gerais

.

2

I

3

II

2

I

J

ArL

Eng.

I

5
3

3

5

5

2

2

InL
5

I

IL

5
2

Art. 93. No fim de cada ano letivo e precedendo os respectivos
exames (se fôr o caso), haverá uma prova p'J"ática de comando, obrigatória para todos os alunos, a qual constará de comando do Grupo de
Combate (1 0 ano) e Pelotão (2° ano) ou frações análogas, numa situação
elementar de combate e serviço. em campanha.
Parágrafo único. A prova de comando tem o caráter de eliminatória.
O aluno que nela obtiver conceito "insuficiente" será considerado
reprovado, em todos os conjuntos.
Art. 94. No fim da la quinzena de julho e precedendo a ,época
dos exames, os instrutores-chefes deverão participar ao comando quais
os alunos qUE:, em. conseqüência das apreciações de que tratam os artigos85 e 86, devam ser considerados não estar em condições de ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva. Tal comunicação deverá
ser acompanhada da cópia das anotações referidas no art. 86.
Parágrafo único. Uma vez que, pelo comandante, sejam julgadas
nrocedentes essas apreciações do instrutor-chefe, ouvido o Subdiretor
do Ensino será o aluno desligado, por falta de idoneidade para o oficialato da reserva.
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Art. 95. Consoante o grau de julgamento final de cada ano, o
aluno será promovido de ano ou receberá a "mencâo final do Curso", da
seguinte forma :
~

-

Muito bem: de';' a 3,50 inclusive;
Bem: de 3,50 exc1usive a 2,50 inclusive;
Regular: de 2,50 exclusive a 1,50 inclusive;
Insuficiente: inferior a 1,50.

Art. 96. Será considerado "reprovado' o aluno que não conseguir
a apreciação, pelo menos, igual a regular, em qualquer dos assuntos.
Art. 97. Os alunos que terminarem o curso com aproveitamento
serão relacionados, nos respectivos Cursos, em três categorias, correspondentes às "menções finais 'do Curso".
Parágrafo único. Dentro de cada categoria, os Aspirantes a Oficial
serão relacionados por ordem alfabética,

Art. 98. Os exames serão prestados perante comissões examinadoras de três membros, presidida pelo instrutor-chefe.
Art. 99. Os instrutores-chefes organizarão pontos para cada con- .
junto, ou assunto, os quais serão sorteados para a realização das provas
escritas e orais.

Art. 10Q. As questões das provas escritas serão formuladas pela
comissão examinadora, de acôrdo com o ponto sorteado. Nas provas
orais cada membro da comissão argüirá o examinando dentro do ponto
sorteado.
Art. 101. O .grau de exame, em cada assunto, é dado pela, média
aritmética entre a conta do ano e a média dos resultados obtidos nas
provas de exames.
§ 1°. No caso de exame de determinado assunto comportar uma
só prova, quer seja ela escrita, oral ou prática, o grau final do exame
será dado pela média aritmética entre a conta do ano e o resultado dessa
prova, exceto na prova prática de comando, que não comporta conta
de ano.
§ 2". O grau de
\ graus. conferidos pelos
§ 3°. A conta de
conceitos de todos os
ao mesmo.
§ 4".

cada prova é obtido pela média aritmética dos
examinadores.
ano de cada assunto será a média aritmética dos
trabalhos (escritos, orais 'ou práticos) relativos

O grau zero em qualquer prova de exame inabilita o aluno.

Art. 102. Será considerado aprovado no exame de cada conjunto,
o aluno que .obtiver conceito regular, bem ou muito bem.
Parágrafo único. O conceito insuficiente no exame de qualquer
conjunto ou assunto, inabilita o aluno; do mesmo modo, _a conta de ano
com conceito insuficiente em determinado conjunto ou assunto, obriga
o aluno a fazer o respectivo exame.
~

Art. 103. As provas de exame poderão ser escritas, orais, gráficas ou práticas.
Parágrafo único. O Diretor do Ensino fixará, para cada assunto
ou conjunto, a natureza das .provas a realizar.
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Art. 104. O aluno que faltar a qualquer prova de exame sem
motivo plenamente [ustificado será considerado reprovudo ,:
Art. 105. O aluno repetente freqüentará todos os exercícios e
aulas do ano em que estiver matriculado.

Art. 106. O aluno que fôr encontrado em flagrante uso de meios
ilícitos para realização de qualquer das provas, terá grau zero nessa
prova, sendo passível de desligamento, a crítérfo . do comandante do
Centro. No caso de reincidência o desligamento é obrigatório.
Art. 107. Haverá 2a época para .os alunos reprovados.nos exames
de la época.
CAPíTULO VII
Da conclusão do curso

Art. 108. Concluídos os exames do 2° ano do Curso, serão os
alunos aprovados declarados Aspirantes a Oficial'<da 2 a classe da reserva do Exército.
Art.: 109. A cada aluno declarado Aspirante a Oficial será conferido um "diploma de conclusão de curso", cujo modêlo figura no
Anexo n. 2, e atribuída, pelo comandante do C.P.O.R., uma apreciação escrita, minuciosa, indicando suas aptidões militares, a qual
será anexada ao processo para seu ingresso no Quadro de Oficiais da
Reserva.

Servirão de base a essa apreciação do Comando os conceitos de
que trata. o n. 18 do Art. 27.
Parágrafo único. A apreciação escrita do Comando, será remetida
à Diretoria de Recrutamento e à Região Militar a que pertencer o
C.P.O.R.
Art. 110.
Cada turma de alunos, ao terminar o curso, poderá
escolher por eleição direta, um vulto nacional histórico, já falecido, para
patrono de sua turma.
Art. 111. A solenidade da declaração de Aspirante a Oficial da
Reserva, constará de :
a) compromisso do juramento à Bandeira (para os alunos que
ainda não sejam reservistas) ;
b) leitura do boletim diário do Centro com a declaração de Aspirantes;
c) declaração de aspirantes e compromisso correspondente.
Parágrafo único. O compromisso de Aspirantes a Oficial da Reserva obedecerá à seguinte fórmula:
"Ao ser declarado Aspirante a Oficial da Reserva - assumo o com...
pr omísso de cumprir - na paz e na guerra ~ os deveres que me competem - para segurança e grandeza do Brasil, cuja honra, integridade
e instituições, defenderei com o sacrillcio da própria vida. ",
Art. 112. Os alunos declarados aspirantes serão excluídos do Centro
e mandados apresentar ao Comandante da Região, devidamente relacionados.
.
Parágrafo único. Quando o C.P.O.R. estiver localizado fora da
sede da Região, a apresentação será feita _ao Comandante da Guarnição
e a relação remetida ao da Região.
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CAPiTULO VIII
Dos desligamentos
Art. 113. O aluno do C.P.O.R. poderá ser desligado:
a) Por falta de aproveitamento;
b) Por ter recebido deferimento ao pedido de trancamento de
matrícula;
c) Por falta de freqüência;
d)
e)
f)

Por incapacidade física;
má conduta;
Por incapacidade moral.
P€)T

Art. 114. O ato de desligamento é prerrogativa do Comandante do
C. P .O. R., que o publicará em Boletim, depois que estiver de posse dos
respectivos elementos determinantes, com exceção da expulsão por incapacidade moral que e atribuição do Comandante da Região Militar.
§ 1~. Essa expulsão será baseada em LP.M. ou sindicância de
que trata o art. 55 do R.D.E.
§ 2°. O aluno expulso por incapacidade moral, não poderá mais
se matricular em qualquer órgão de formação de oficial ou de graduado, e, conforme decida o Comandante da Região Militar, à vísta '
da falta cometida, poderá ou não, ficar nas condições previstas no .R.D.E.
para as praças expulsas.
Art. 115. Para fins de ingresso no corpo de -oficiais da reserva e das
obrigações disso decorrentes, os aspirantes ficarão, relacionados nas Regiões Militares onde tenham concluido o curso.
Parágrafo único. As posteriores mudanças de residência devem ser
comunicadas pelos interessados à Região Militar onde estejam relacionados, a fim de que esta promova a transferência de relacionamento para
o novo destino.

TíTULO VI
DO REGIME DISCIPLINAR, PUNIÇõES E RECOMPENSAS
CAPíTULO I
Do regime disciplinar
Art. 116. Os alunos dos C.P.G.R. constituem uma categoria mi..
litar especial e em tôda a duração do respectivo curso estão sujeitos
à disciplina militar. Ficam obrigados às disposições do R. Conto e
R.D.E. quando fardados.
Devem saudar militarmente os' Oficiais, Subtenentes, Sargentos,
alunos das Escolas Militar, Naval, de Aeronáutica e Preparatórias e têm
precedência sôbre os cabos e soldados.
.
Entre os alW10S do Centro a saudação militar deve partir domatri-

culadoem ano inferior.
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Parágrafo único. Quando trajando civilmente prestarão aos oficiais que devam conhecer as homenagens e deferências habituais entre
pessoas educadas e de graduação hierárquica diferente.
Art. 117. Os alunos viverão, dentro dos CUTSOS a que pertencem,
como as praças dentro de suas sub-unidades, dependendo em tudo do
respectivo instrutor-chefe, exceto quanto a vencimentos e fardamento.
', Parágrafo único. Quanto a vencimentos e a fardamento, ficarão
dependendo diretamente da Tesouraria e do Almoxarifado, por onde
são sacados -e tirados.
Art. 118 .. Na aplicação de qualquer punição, a autoridade militar
deve ter em vista a qualidade de candidatos ao oficialato da reserva dos
alunos dos C.F.D.R.; Como tal, o regime educativo deve prevalecer
sôbre o repressivo, tendo principalmente em consideração a necessidade
de aprimorar qualidades do que corrigir defeitos.

O prestígio moral do instrutor, decorrente do seu espírítc de justiça
e do exemplo, aliado ao sentimento moral de cada aluno, serão suficientes
para apontar a disciplina como um dever a ser cumprido deliberadamente,
sem necessidade; muitas vêzes, do recurso à coação ou à repressão formal.
Art. 119. Tôdas as disposições do Regulamento Disciplinar do-Exército, que não colidirem com o regime especial dos C.P.O.R., são aplicáveis aos alunos.
§ 1°. Durante os períodos de regime contínuo, as punições de suspençâo previstas no R.D.E. para os alunos dei C.P.O.R., serão convertidas em detenção.
§ 2°. Será desligado por má conduta o aluno que venha a sofrer três
(3) punições de detenção, por falta grave, durante o Curso.

CAPÍTULO Il
Das punições
Art. 120. Aos alunos dos C.P.D.R. podem ser aplicados as seguintes punições disciplinares:

a) Repreensão;
b) Detenção ou suspensão;
c) Exclusão;
d) Expulsão;
Art. 121. As penas referidas nas alíneas a), c) e d) do artigo' anterior, serão aplicadas de acôrdo com as disposições do R. D. E.
Art. 122. As punições de detenção e suspensão são: equivalentes e,
desde que a falta seja considerada grave, correspondem à de prisão do

R.D.E.

Parágrafo único. A suspensão, durante o período descontínuo, contar-se-á pelos dias civis consecutivos e, para efeito deregisto, serão as
faltas consideradas não justificadas.
Art. 123. A punição da alínea a) do art. 120 é da competência dos
instrutores chefes; as das alíneas b) ec) do Comandante do C.P.Q.R. ;
a da alínea d) s6 poderá ser aplicada pelo Comandante da Região.
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Art. 124. Os alunos convocados e matriculados por fôrça da Lei do
Ensino Militar e os voluntários de incorporação adiada, quando excluídos
ou expulsos dos C.P. O .R., deverão ser imediata e obrigatoriamente apresentados à C.R. para serem encaminhados a Corpos de Tropa, a fim de
prestarem o serviço militar, de acôrdo com a Lei do Serviço Militar, se
fôr o caso.
' -

Art. 125. Os alunos são responsáveis, pecuniàr'iamente, pelos extravios ou danos que causarem ao material do Centro, devendo indenizar o respectivo valor.
§ 10. A indenizaçãç será feita integral ou parceladamente, a juízo
do comandante do Centro.
§ 2°. Os danos causados .ao material ou o extravio, quando resultante
de negligência ou dolo, acarretam também responsabilidade disciplinar
ou penal)
§ 3°. Além da sanção prevista no § 2°, o aluno que deixar de indenizar o dano causado ou o extravio de material, será expulso do
·C.P.O.R. e a dívida será cobrada judicialmente ou imputada à Fazenda Nacional.

CAl?íTULO !lI

])as recompensas
Art. 126. Aos alunos dos C.P.O.R. poderão ser conferidas as seguintes recompensas:
a)
b)
c)

•

louvor verbal, feito pelo instrutor perante fi. turma;
louvor em bcletirfr ;
louvor público, escrito, perante formatura geral.

Art. 127. Em cada curso, ao aluno que o concluir em primeiro
lugar será conferido o "Prêmio Correia Lima", satisfeitas as seguintes
condições:
'
a)
b)
c)

ter obtido, na conclusão do curso; conceito muito bem ;"
não ter nenhum conceito regular em todo o curso;
não ter sofrido qualquer punição' ou reprovação durante o curso.

Art. 128.

O "Prêmio Correia Lima" consta de:

I -

uma medalha de prata, com forma, desenho e dimensões constantes do Anexo n. 3 e com as seguintes caracterfstícas :
a) anverso: a 'efígie do Tenente-Coronel LUIZ DE ARAUJO
CORREIA LIMA - fundador do .C.P.O.R., circundada pela inscrição
"Prêmio CORREIA LIMA" ;
b) verso: o distintivo do modêlo em Anexo n, 4. ano de conclusão
de curso e designação do .C. P . O. R.
II - Um. diploma do "Prêmio CORREIA LIMA", do modêlo constante do Anexo n. 4.
.
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TITULO VII
DOS DIREITtlS E DEVERES DOS ALUNOS
Art. 129. Os alunos do C.F.O.R. estão sujeitos às seguintes obrlgaçôes :
a) comparecer a tôdae as aulas e instruções;
b) apresentar-se sempre corretamente fardado, em tôdas tt!'l situações em que a isso fôr obrigado;
c) possuir o cartão de identidade e tê-lo consigo sempre que
fardado;
d) pagar as importâncias estipuladas neste Regulamento, e mais
anualmente uma taxa de matrícula igual à de inscrição;
e) tirar o curso em anos sucessivos, ressalvado o direito estipulado
nos arts. 76· e 77;
.
f) respeitar a tôdas as prescrições regulamentares e ordens de seus
superiores;
g) concorrer aos serviços internos do quartel, a titulo de aprendizagem;
h) ter os uniformes classificados "de posse obrigatória".

Art. 130. Os alunos do C.F.O.R. têm os seguintes direitos:
a) os previstos no Regulamento de Continências e no Estatuto dos
Militares do Exército, no que lhes fôr aplicável;
b) tratamento gratuito nos hospitais e demais estabelecimentos de
saúde do Exército, quando vítimas de. moléstia ou acidentes na instrução
ou no serviço, recebendo aí as mesmas regalias atribuídas aos cadetes da
Escola Militar;
c) transporte gratuito quando a serviço ou em instrução;
d) transferência de matricula de um C.P.O.R. para outro, nas
condições previstas neste Regulamento;
e) receber gratuitamente o uniforme para instrução em campanha (3°) ;
f)
de 15 de dezembro a 15 de fevereiro e de 1 a 31 de julho, ·os
alunos voluntários a perceberem etapa equivalente à fixada para a guarnição e os alunos amparados pela Lei do Ensino Militar, a perceberem
etapa e vencimentos de soldado engajado, salvo se forem funcionários
públicos ou empregados de entidades autárquicas, quando perceberão
apenas etapa, continuando a receber seus vencimentos normais pelas repartições a que pertencem.

TITULO VIII.
DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 131. O Diretor do Ensino e os instrutores do C.P.O.R. vencerão as gratificações que forem fixadas anualmente, por proposta do
Estado-Maior do Exército, e os monitores as diárias fíxadas em leí.,
Parágrafo único. Será contado como arregimentado o tempo passada pelo militar em qualquer função nos C.P. O. R.
Art. 132. Os alunos do C.P.G.R. tomarão número por ocasião da
matrícula, para facilidade dos trabalhos escolares.
Art. 133. Por ocasião da matrícula, os alunos farão um depósrto,
na importância de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), em dinheiro, desColeção das Leis -

VoI. II
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tinada a garantir à Fazenda Nacional contra qualquer estrago causado ou
extravio de material do C. p . O. R., sendo essa importância restituída por
ocasião da exclusão do aluno se não houver causado dano ou estrago
de material.
§ 10. O aluno que, 30 dias após. a declaração de aspirante ou. ao
seu desligamento por qualquer motivo,' não reclamar a restituição dêsse
depósito, perderá o direito ao mesmo, que reverterá em benefício das
Economias Administrativas do Centro .
§ 2°. Essa importância será recompletada sempre que o aluno
sofrer qualquer desconto .
.
Art. 134. Para a aquisição do cartão de identidade, os alunos são
obrigados a €1 1 tregar à Secretaria do C. p . O. R .. uma fotografia de tamanho 3 x 4, t, rada fardado, de frente e descoberto, e a pagar a Importância de três «ruzeiros (Crg 3,00), para indenização do cartão de identidade.
Art. 135. Sempre que possível deverão os C.P.O.R. organizar
rancho própwo, Em caso de impossibilidade, poderão os alunos ser
arranchados oor uma unidade de tropa da guarnição e só excepcionalmente receberão a etapa em dinheiro.
Art. 136
O aluno voluntário, não reservista,' cuja classe venha a
ser convocada, será, desde a data de incorporação de sua classe, ccnsiderado de mat.ricula compulsória.

Art. 1m. Se no decorrer do curso, ficar esclarecido que determinado aluno é insubmisso, será desligado e mandado apresentar à C. R.
interessada. podendo, entretanto, continuar o curso se fôr absolvido do
crime de insubmissão.

Art. 138. Os C.P.O.R., deverão ser dotados de todo o material
e armamento em uso na Região Militar a que pertencerem de acôrdo com
seu efetivo. Quando isso não fôr possível, deverão os órgãos provedores
atender, rio mínimo, aos pedidos de fornecimento do número de exemplares que possibilitem a instrução em cada. curso.
Art. 139. Os C.P.O.R. deverão dispor de vestiários, onde os
alunos possam trocar seus uniformes e guardar peças de uso na instrução,
bem como das necessárias instalações e aparelhagem compatíveis com o
asseio, a higiene e o regime de trabalho a que são obrigados.
Art. 140. Os C.P.O.R. serão designados pelos nomes das cidades
que lhes servem de sede e pertencerão a um dos três "tipos" seguintes,
conforme o número de cursos que possuírem :
a) tipo I, quando dispuserem de cursos de tôdas as armas e do
serviço de Intendência;
b) tipo lI, quando dispuserem apenas de três ou quatro cursos;
c) tipo IlI, quando dispuserem apenas de um ou .dois cursos.

Art. 141. Nas localidades onde não existir C.P.O.R. e que
disponham de importantes centros de ensino secundário ou superior e
mediante proposta dos comandantes de Regiões Militares ao Ministro da
Guerra, ouvida a Diretoria de Recrutamento, poderão ser criados
"Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva" (N.P.O.R.), anexos
aos corpos de tropa, constituindo sub-unidades, onde os candidatos ao
oficialato da reserva receberão a instrução correspondente."
Art. 142. Nos N.P.O.R~, ~ comandante do Corpo ou Formação,
exercerá, também, as funções de comandante e Diretor de Ensino, atribuídas por êste Regulamento aos comandantes de C.P .O.R.; as
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funções de instrutor-chefe serão exercidas; cumulativamente, pelo co..
mandante da sub-unidade; os oficiais subalternos 'desta serão os instru..
tores do N.P.O.R.
Art. 143. Os N.P.O.R. não funcionarão com menos de 20 alunos.
Art. 144. Os N. P . O. R. regular-se-ão pelas disposições do presente Regulamento em tudo que lhes fôr aplicável.
Art. 145. O ensino, seriado apenas para fins didáticos, não confere
quaisquer direitos ou vantagens, salvo - os previstos ao têrmo do curso.
Art. 146. O aluno por qualquer motivo desligado de um C.P.O.R.,
ao qual assistir direito à rematrícula e que haja mudado de residência,
poderá continuar o seu curso no C.F.O.R. da localidade de sua nova
residência. Caberá ao Comandante dêsse último C.P.O'.R. fazer, no
caso, as devidas comunicações .B pedidos da documentação e mais esclarecimentos à C.R. e C:P.O.R. de origem.
Art. 147. Os C.P.G.R., como Unidades de Tropa e Administrativas do Exérctto.. que são, reger-sc-ão, na parte administrativa e disciplinar, pelo R.I.S.G. ; R.A.E. ; R.Cont.; e R.D.E., em tudo que
não contrariar êste Regulamento.
São-lhe também aplicáveis, subsidiàrfamente, tõdas as leis e regulamentos em vigor no Exército, em particular o R.P.I.Q.T. em assuntos
de instrução.
Art. 148. Sempre que os C.P.O.R. possuírem instalações e aparelhagem que permitam o regime do aquartelamento, será isso, sempre que
possível, r"'tservado durante os períodos de instrução contínuos.

TíTULO IX
DISPOSIÇOES TRANSITóRIAS
Art. 149. O presente regulamento entrará em vigor a partir do
ano letivo de 1947 (dezembro de 1946).

Art. 150. No ano de 1947 todos os alunos dos C.P.O.R. deverão
estar matriculados sob o regime estabelecido neste regulamento.

Art. 151. Os atuais alunos, não reservistas, cujas classes estão
ou venham a ser convocadas, serão considerados de : matrícula compulsória.
'Art , 152. Enquanto não houver, em número suficiente, oficiais com
o curso de aperfeiçoamento, os instrutores dos C.P.O.R. poderão ser
recrutados, a título precário, entre os oficiais que possuam apenas o curso
da Escola Militar.
Art. 153. No 1° ano de vigência do presente Regulamento não haverá limitação na matrícula dos candidatos .convocados .

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1946 -

Canrobert P. da Costa.

EDGAR DO AMARAL,
General de Brigada,
Secretário Geral do Ministério
da Guerra.

ANEXO N. 1

DESCRIÇÃO DOS ASSUNTOS E OBJETIVOS
A ATINGIR NA INSTRUÇÃO

,I -

Curso de Infantaria

OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
CONJUNTOS

1° ANO

Gerais

li!

ASSUNTOS

2° ANO

Exaltar -o patriotismo dos alunos e a nobreza da função militar; incutir-lhes o desejo
de cultivar as virtudes militares; desenvolver
o sentimento do dever militar; desenvolver
Educação Moral o espírito de' sacrifício e fazer compreender a
necessidade da disciplina; inculcar o valor das
virtudes militares e dar noção - de responsabiItdade, mostrando o papel preponderante da
iniciativa. Finalidades do Exército. Qualidades
necessárias ao Chefe.

Incentivar o amor pela responsabilidade;
cultivar e exaltar o espírito de iniciativa e de
decisão. Acentuar o valor e a necessidade do
exemplo. Importância -e necessidade _da dtsctpfina. A arte de comandar. A formação moral.
intelectual e física do oficial. Continuação e
aprimoramento das qualidades morais do aluno,
que deverá revelar a convicção da alta responsabilidade que cabe ao Oficial da Reserva e de
que se encontra apto a arcar com a mesma.

Ministrar aos alunos os conhecimentos indispensáveis à vida militar no quartel e no exterior, ci-tando hábitos de disciplina e ordem.
Procedimento em diversas situações. Dar conhecimentos de geografia e htstóría do Brasil,
principalmente do Estado da União a que pertencer o aluno. Nome do Chefe da Nação e
altas autoridades militares. Divisão militar do
Brasil. Hierarquia müttar. Fardamentos e distintivos das fôrças armadas. Organização da
mrantarta, até o escalão companhia (de ruztleiros e de; petrechos), inclusive. Nome dos
oficiais do C.P.O.R, a que pertence o aluno.
Sinais de respeito e continências individuais,
Instrução Geral da tropa. das sentinelas e da guarda. -Deveres
gerais do soldado. Prática nas funções de
plantão, sentinela e cabo da guarda do quartel.
Deveres e.votrettos dos alunos do C.P.O.R.
Regulamento do C.P.O.R. Cerimonial militar
para a Bandeira, para o compromisso, para
passagem de serviço e para a recepção de condecorações. Transgressões disciplinares e crimes militares. Atribuições dos sargentos em
serviço. Noções de higiene individual e alguns
dos primeiros socorros. Uso do pacote de curativo individual, Treinamento do uso e conservação da máscara contra gases. Noções gerais
sôbre gases de combate. Equipamento de campanha. Vencimentos e etapas dos alunos do
C.P.O.R.
Pedidos, requerimentos e partes.
Principais toques e sinais.

Revisão e aprimoramento de todos os assuntos ensinados no 10 ano, particularmente os
de geografia e história do Brasil. Histór-ico do
C.P.O.R. a que pertence o .aluno. orgauízeção da infantaria até o escalão batalhão inclusive; detalhes sôbre as companhias de fuz.ileíros e - petrechos. Prática das funções de comandante de guarda e do quartel e de adjunto
de dia ao quartel. Apresentação do oficial.
Atribuições dos Tenentes e Capitães nos serviços internos, externos e em acampamento.
Noções de higiene coletiva e socorros de urgência. particularmente a feridos e g azeados .
Noções essenciais sôbre guerra química. Defesa coletiva contra gases. Escrituração do pelotão e da companhia. Conselho de justiça; inquérito polícial-müítar e sindicância. Noções
sõbre funcionamento do serviço de saúde. em
campanha. Conhecimentos gerais sôbre motores de esoiosão, material automóvel e motomecanização. Noções de profilaxia anttvenérea.

i
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IEducação

f;;;çõês·;"ihtares-;--t"ornã-Ios· ·senhores de grande
número de movimentos e exercícios de método,
Física de forma que sejam capazes de executar qualquer lição de educação física e de servir de
monitor. Lições de educação física. Grandes
jogos. Prática desportiva. Lições de aplicações'
militares. Iniciação e prática dos elementos especiais de combate.

método, indispensáveis às funções de. oficial
subalterno. Prática desportiva, Aplicações militares, Prática na confecção de lições de educação física e de aplicações militares.

Ministrar aos alunos os conhecimentos indispensáveis, não só à uenreecão e completamento de qualquer carta, como para a execução de levantamentos expeditos, confecção de
croquis, cercos e esboços.
Conhecimento do terreno. Orientação, uso
e emprêgo da bússola. Norte magnético e geográfico, Convenções cartográficas e símbolos
militares. Escalas. Prancheta; Medidas angulares e lineares mais' empregadas. Leitura de
carta. curvímetro. Empr-êgo da carta em combinação com o terreno. Execução de um croquis
de amarração de tiros, Determinação de pontos,
direções e dístâncías pelos processos mais
simples.

Revisão, continuação e apr-imoramento da
instrução ministrada -no 10 ano. Calco. Coordenadas. Esboços de reconhecimento. Cópia e
ampliação de cartas. Cota de um ponto, Determinação das partes vistas, e ocultas. Declives
(emprêgo das táboas), Levantamentos mnítares
expeditos, particularmente de itinerários. Construção de perfis. Croquis. panor-âmico. Fotografias aéreas: características, limitações, uso
e leitura.

Gerais
Topografia

Equitação

Eliminar a apreensão inicial do aluno, faContinuação e aperfeiçoamento da instruzendo-o adquirir a liberdade de movimentos e ção ministrada no 10 ano. Utilização do cavalo
a possibilidade de gover-nar" sua montada.
nas 3 andaduras: aplicação da escola das
, ajudas.
. Aquisição da confiança. Colocação na sela.
Escola das ajudas.
Proporcionar aos alunos atitude militar, V. iRevisão e aprimoramento da instrução rrrivacidade e o pr-imeir-o preparo técnico indis- ntstrada mo 10 ano. Escola de pelotão de fuzipensável. Escola do soldado (movimentos In- leiros e do pelotão de petrechos :
dividuais sem e com arma). Escolas do G.C.,
- prática de comando.
da peça e secção de petrechos, do pelotão de
fuzileiros e de petrechos:

~
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Ordem Unida
Técnicos

-

execução;
prática de comando do G. C.. da peça
e da secção de petr-echos,

êxercícícs prepaDar vivacidade ao homem e flexibilidade
ratórios para o ao conjunto, em qualquer terreno.
Composição do G.C, da peça e secção de
combate
petrechos, do pelotão de fuzileirt>s e do pelo-

~

'"

OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
CONJUNTOS

ASSUNTOS
10 ANO

20

~
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tão de petrechos. Funções
componentes. Exercícios de
G. C., da peça da secção de
de fuzileiros e de petrechos'
mentos, mudanças de frente,
Exercícios preparatórios para o
combate

-

execução;
prática do comando do G.C., da peça
e da secção de petrechos.
Os mesmos exercícíos sob as vistas e fogos
do inimigo:
-

Técnicos

Revisão. e aperfeiçoamento de todos os coe colocação dos
maneabilidade do nhecimentos transmitidos no 10 ano. 'Maneabtpetrechos, pelotêo Iídade do pelotão de fuzileiros e do pelotão de
tormecões, movi- petrechos:
de formações :
- prática do comando.

i

mecanismo de execução;
mecanismo para a execução dos fogos.

Armamento
e
Tiro

Conhecimento geral do armamento das
companhias de fuzileiros e de petr-echca : características, descrição. manejo,montagem e
desmorrtaaem, conservação e limpeza, funcionamento, munição, incidentes de tiro e possibilidade de emprêgo. Desenvolver a habilidade no tiro de cada arma, por meio da instrução técnica preparatória do atirador. Exercícios de tiro real, Lançamentos de granadas
de mão. Emprêgo' das baionetas.

Organização
do
Terreno

Dar ao aluno noções sôbre a importân.cia
do terreno como meio de evitar os fogos Inírrrigns e possibilidades.
Ferramenta de sapa portátil e de parque:
Conhecimento e emprêgo. Posições de tiro
(abrigo individual, plataformas, espaldões, sapas
e trincheiras): prática de construção. Medidas
de proteção: cobertas e abrigos. Obstáculos ~
prática na construção de r-êdes -de arame, obras
de faxina e de defesas acessórias, particularmente minas contra pessoal e contra viaturas.

g
Continuacão e' aperfeiçoamento da instrução ministrada nõ 10 ano. Demonstrações práticas de tiros de combate e de tiros especiais.
Bmprêgo e manejo do telêmetro e demais Instrumentos destinados a facilitar certos tiros.
Continuação dos tiros reais.

II

I'

Revisão e apr-imot-aménto da instrução m intstrada no 10 ano. Trabalhoscomplementares : dispositivos de transposição, latrinas, revestimentas, drenagens.
Importância do disfarce das organizações e
de objetivos de valor militar: meios de dísrarear os trabalhos: material ~ disciplina õe
disfarce. Organização de um pôsto de observecão. Trabalhos necessários à instalação definitiva de um pelotão de fuzileiros e de petrechos.
.

. Conhecimento dos meios de transmissão .do
Revisão e aperfeiçoamento da instrução míG.C. da secção de petrechos e dos pelotões denistrada no 10 ano. Funções dos componentes
fuzileiros e de petrechos. Mensa. geIT.·0;- aplica- da. '.eccão de coman.do, qu.anto.. a. .' .r..a..n
....'."J..1ssõ.e
..s..
Cão prática. Sinalização a braço; prática. e. ;U,€!:aç6es. 1I1."eios d~ lIgaçã.,!, ;~ê.de te~~~:r;1.'!~:

i

i

Transmissões
e
Ligações

Papel do agente de transmissão nas dtrerentes
fases do combate e do serviço em campanha:
prática. - Instalação e exploração de um pôsto
de sinalização a braço e de um pôsto ótico;
papel do chefe. Funções dos componentes do
grupo de comando e serviços, quanto a transmissões e ligações.

I

sua- lIl::n<:l~êI""av o;:;
1-'~v.~"'_~. - - - --- ..•.
de rádio de campanha. Organização e exploração dos meios de transmissão das companhias
de fuzileiros e de petrechos. Papel do oficial
de 'ligação, particularmente junto a artilharia,
O;:;......

I_

Técnicos
Observação
e
Informações

Conhecimento dos meios de observação de
Aplicação e aperfeiçoamento dos conheciC.G. da secção de petrechos e dos pelotões mentes ministrados no 10 ano. Escolha, rnstade fuzileiros e de petrechos. Papel do obser- ração e funcionamento de um põsto de observador. Observação parado e em marcha, de dia vacão de companhia. Redação 11e informações.
e à noite. Possibilidades e limites daobser- Noções sôbre criptografia.
vação. Empr-êgo do binóculo e connectmentos
.
sõbre o milésimo. Observação nas diferentes
fases do combate, de dia e à noite.

I

Instrução inàiviàual:

Revisão, aprimoramento e_ continuação da
instrução ministrada no 10 ano. Estudo' através
de casos concretos muito simples. Pelotão de
fuzileiros ou pelotão de petrechos: na aproximação coberta ~ descoberta, de dia e à noite;
na tomada de contacto : no ataque; com auxílio de elementos blindados e da aviação; no
assalto; no golpe de mão (patrulha de combate) de dia e de noite; na ocupação e conservação do-terreno conquistado; de dia e de noite;
no combate de rua, em bosque, através de um
curso dágua e com apoio de carros. Na ocupação e organização de uma posição defensiva,
petrechos:
.
longe e perto do inimigo, tanto de dia como
Papel no combate. Organização da fração, à noite. Substituição de dia e à noite. Redação
seu armamento e funções dos homens. Apro- de informações, partes e ordens. Noções sôbre
ximação coberta e descoberta, de dia e à noite. o apoio das demais armas.
Tomada de contado. Ataque. Assalto. Golpe
de mão, de -dia e de noite. Ocupação e conservação do terreno conquistado, de dia e de
noite. Ocupação e organização de uma posição
defensiva, longe e perto do inimigo, tanto - de
dia como de noite.
Combate de rua. Combate de bosque. Combate com cooperação de canos. Redação de
informações, partes e ordens.

Valor militar dos acidentes do terreno. Conhecimento e aproveitamento do terreno, para
atirar, observar, progredir e abrigar-se. Noções
de direção, de dia e de noite. Procura, descoberta e designação de objetivos. Proteção
contra fogos de infantaria, artilharia e aviação.
Avaliação de distâncias. Utilização do armamento. Deveres do soldado no combate. 'Ins-,
trução do atirador, volteador, do granaderro e
dos serventes de petrechos.
Instrução do- G.C., da peça e secção de

Combate
Táticos

Serviço

em

Campanha

Instrução individual:
Revisão, aperfeiçoamento e continuação da
instrução dada 'no 10 ano. Pelotões de fuzileiros
Missões individuais do esclarecedor, do vi- e de petrechos:
gia e do homem de ligação (aplicações práticas). Noções gerais sôbre proteção índívíO pelotão no escalão de reconhecimento;
dual, parado e em marcha, contra -as vistas e marchas de treinamento com equipamento comataques aéreos, contra engenhos blindados, e pfetc, com serviço de .segurança organizado.
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OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MIN;ISTRAR

~

CONJUNTOS

ASSUNTOS

to ANO

I

~

2° ANO

'"

contra paraquedístas. Armar e desarmar bar.!diurna até 35 km e noturna até 20 km ; orgemraca. Equipamento completo para marcha. Pro- zação e funcionamento dos P ,A., de dia e de
teção coletiva contra armadilhas,. minas, des- Inoite; embarque e desembarque em estrada de
trurções. Orientação. Interrogatório de h.abi- ferro, veículos automóveis e navios, sempre que
tantes.
possível; estacionamentos; papel dos estacionadores, guardas e piquetes.

Instrução do a.c.,
trechos:

Serviço

Táticos

em

Campanha

Sec~ãQ

de -pe-

Treinamento de marchas, eom equipamento
completo, com serviço de segurança organtzado, diurnas e noturnas, iniciando com 10 krn
até 24 km. Estacionamento; trabalhos de ínsfalação. O G.C. como patrulha, como pôsto
de vigilância e como patrulha de Ilgação, tanto
durante o dia como a noite.

fi Educação Moral

peça e

I

i:;
g
8

i

Curso de Cavalaria

I

Como para a infantaria.

Como para a infantaria.

Como para a infantaria e mais: arreaComo para a ínrantarta, mas em vez da
mentes de montaria, de carga. e de tração e organização da dnfantarda, a' organização da caInstrução Geral equipamentos correspondentes, e, em Vl?Z da valar-ia até o escalão regimento.
organização da infantaria, . a organização da
cavalaria até o escalão de fuzileiros e esquadrão de petrechos.

Gerais

Educação Ffuica

I

Como para a Infantaria e mais: volteio.

I

Como para a íneantarta e maís : volteio e
esportes equestres.
-

Topografia

Como para a tnsantarra.

Dar os

Como para a infantaria, devendo também
ser executados levantamentos de itinerários' a
cavalo.

coriliecim~ntos ~dispensáveis

los solípedes.

Exterior

do'

cavalo.

sôbre! . ~primoramento e continuação da instrução
Pelagern, ministrada no l0 ano.

i

IDpologla

Idade. Atitudes. Movimentos. Aprumos.
Taras dos membros. Ferragem. Cuidados diários que devem ser dispensados aos animais e Vicios de andadura. Principais moléstias contagiosas. Socorros de ngência. Trabalho. Alipensagem, Ferimentos e tratamento.
mentação. Cuidados com o cavalo antes, durante e depois do trabalho e de marchas. Cui-

dados periódicos com os animais.

Equitação

Aprimoramento da instrução ministrada no
Tornar o cavaleiro apto a utilizar o cavalo
em tôdas as andaduras. no ptcadetro e no ex- 10 ano, particularmente do emprêgo do cavalo
terior, isoladamente e em' conjunto, e a em- no exterior.
Aperfeiçoamento da posição do cavaleiro.
pregar suas armas a cavalo.
Aquisição da confiança. Colocação na sela. Salto de obstáculos.· Esportes equestres. Tornar
Escola das ajudas. Aplicação das escolas das o homem um ótimo executante dos movimentos
a cavalo Participação em competições esporajudas. Trabalho com armas.
tivas externas.

I

A pé - Como para a infantaria.
I AA pécavalo
- Como para a infantaria.
A cavalo - Escolas do G.C., da peça e
- Revisão e aperfeiçoamento
ISecção
de petrechos e dos pelotões de fuzi- instrução ministrada no
ano.

Ordem Unida

leiros e de petrechos.
-

execução.

Prática de comando do
Secção de petrechos.

da

10

a.c.

Escolas do G.C., peça e Secção de petrechos. pelotão de fuzileiros e pelotão de pe-

e da peça e

trechos.
- prática de comando.

A pé - Como para a infantaria.
A cavalo - Revisão e aperfeiçoamento da
instrução ministrada no 10 ano.
IExercícios prepaExercicios de ordem dispersa do G.C.,
Escolas do G.C., peça e Secção' de petre..
ratórios para o peça e Secção de petrechos, pelotão de fuzi- chos, pelotões de fuzileiros e de petrechos:
leiros e pelotão de petrechos:
combate
- prática de comando.
- execução.
Prática de comando do G. C.. da peça e
da Secção de petrechos.
A pé - Como para a infantaria.
A cavalo - Dar flexibilidade e vivacidade

Técnicos

ao conjunto.

Armamento
e
Tiro

Como para a infantaria.

TraIl/lmlssões

Como para a infantaria e mais:
Estafeta: aplicação prática.

Ligações

8

i

I

A pé _ Como para a infantaria.
A pd - Como para a infantaria, com relação ao armamento empregado pela cavalaria.
A cavalo -r- Aperfeiçoamento da instrução
A ca'Vato - Manejo e emprêgo das armas ministrada no 10 ano.
brancas.

Organização
do
'I'er'reno

>e

s

Como para a infantaria.

Como para a infantaria e mais :
Emprêgo dos meios de transmissão de esquadrão e conhecimento dos meios do .regi..

mento,

~

OBJETIVOS· A ATINGIR E DISCRlMINAÇAO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
CONJUNTOS

.ASSUNTOS

'

I

10 ANO

Técnicos

Como para a tnrentarta e mats :
Observação a cavalo, parado e em marcha.

observação
e
Informação

Instrução individua! - Como para a ínjanComo para a infantaria e mais: aproximatat-Ia.
ção a cavalo; combate a cavalo: grupo de caInstrução do G.C., peça e Secção de p~- valos de mão; golpe de mão a cavalo.
erecuos - Como para a infantaria e mais :
Aproximação a cavalo; grupo de cavalos
de mão; combate a cavalo; golpe de mão a
cavalo.

infan-I instrução
Revisão, aperfeiçoamento e continuação
ministrada no 10 ano.

Instrução 'individua1. . : Como para a
tarta e mais: missões individuais do explor-ador (de- segurança, do terreno e de combate), do vedeta, do estafeta e do bauzedor.
Execução das missões individuais no quadre
do pôsto e da patrulha.
Instrução do G.C., peça e Secção de -petrechos - Execução e prática de comando.
Treinamento de marchas, com equipamento
completo, diurnas e noturnas e serviço de seguranca organizado, iniciando com 20 km até
40 krn. Estacionamento, O G.C. como patrulha de vanguarda, de ponta,' de flanco guarda,
de retaguarda, de ligação, de postos avançados
e de combate" e, em missões de reconhecimento. O G.C. como pôstode vigilância e
como posto de correspondência. Transposição
de cursos dágua.

I
Serviço
em
campanha

I

I:l[[ -

r Educação Moral

Gerais

Como para a infantaria.

,

Combate

Táticos

I

~

o

2° -ANO

j

o

Pelotão de fuzileiros e pelotão de petrechos : prática de comando, como escalão de
reconhecimento, na execução de destruições
próprias à cavalaria, em missões de reconhecimento e descoberta.
Marchas de treinamento, com equipamento
completo e serviço de segurança organizado, até
30 km à noite e 50 krn de dia. Estacíonameritcs
com serviço de segurança, de dia, e à noite.
Embarques e desembarques. Transposições de
cursos dágua,

'g"

I

Como, para a infantaria.

Como para a infantaria.
Como para a infantaria e mais: arreamenta de montaria, de tração e de carga;

I

~

da

Curso de Artilharia

1I=lrUCãO Geral equipamerrtcs correspondentes.

i

I

Como para a infantaria, mas ao em vez de
organização da infantaria, organização da artilharia, até grupo inclusive.

~
~

~

I

I

Ao em vez de organização da infantarla'l
organização da artilharia, até gaterla incluarve.

Ed~caçao ~islca I
.

Hipologia
\

I

Topografia

Técnicos
Equitação

Como para a

I

Infa~tari~__

Como para a cavalaria.

Como para a infantaria nos lo e 2° anos e
mais:
Sistemas de projeção. Quadriculação. Locação de pontos. Representação do relêvo. Coordenadas: sistemas e mudanças de coordenadas. Conhecimento sôbre cartas. Conhecimentos dos instrumentos usados na artilharia.
particularmente o goniômetr'o-bússola, a lunetabinóculo, a prancheta e seus acessórios. Quadrlculação de direção de tiro e de designação
de pontos Manejo e retificação do teodolito.
Determinação do zenite instrumental., Cálculo
de distância. lançamento e coordenadas.

Escola do cava tec-e : como para a infantaria no 10 ano e mais, conduta do cavalo
nas três andaduras, em qualquer terreno.
Escola do condutcr : constituição e condução das parelhas atreladas, ao passo e ao trote,
em qualquer terreno.

I

I
I.

Armamento
e' tiro das
portá'teia

Como para a cavalaria.

Aperfeiçoamento da instrução ministrada
no 1° ano. Determinação de direções por processas topográficos e astronômicos. Determfnação das coordenadas de um ponto: radia..
menta, camtnhamento, intersecção avante, intersecção a ré, intersecção com base longa, intersecção com base curta. Fotografias aéreas : generalidades, inclinação, direção, escalas. mosatcos e restituição. Preparação topogrâfica do
tiro: estações de declinação, referência da posíção e direções de referência. Trabalhos topográfícos com plano diretor, com fotografias
de grande ângulo, com fôlha quadriculada,
com mosaico. Locação e colocação em, pontaria,
das peças bases. Prática de topografia nas
funções de orientador e observador. Organização topográfica da observação: Determínaçãc
das caractarístícaa de um observatório, partes
vistas e ocultas.
Escola do cavaleiro: aprimoramento da
instrução ministrada no 1(1 ano. Trabalho nas
três andaduras, no picadeiro e· no exterior.
Salto de obstáculos. Esportes equestres,
Escola do condutor: aperfeiçoamento da
instrução ministrada no 1(1 ano.

Proporcionar aos alunos atitude militar e
Aperfeiçoamento da instrução
Es .. no 10 ano
sem
Escola da Secção:
e com arma.
- prática do comando.
Escola de Secção :
Escola -da Bateria:
- execução :
- execução.
- prática do comando.

preparo técnico índíspensável,
Iocolaprimeiro
do soldado: movimentos índívíduaís,

Ordem Unida

,Como para a infantaria e mais volteio.

I

til

8

i

I

ministrada

Conhecimento geral do armamento portátil
Aprtmorarnento da instrução ministrada no
da artilharia: características, descrição, ma- 10 ano. Con,tinuação dos tiros reais. Lançamento
neío, montagem e desmontagem, conservação de granadas de mão.

I

~

~

OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
CONXUNTOS

ASSUNTOS
10

\

\

20 ANO

:;;
'"

e limpeza, funcionamento, incidentes de tiro.
munição e possibilidades de emprêgo. Desen.,
volver habilidades no tiro de cada arma, por
r meto da instrução técnica preparatória do atíradar. Exercícios de tiro real.

Armamento
e tiro das
portáteis

I
I

Conhecimento e emprêgo da ferramenta
Aperfeiçoamento da instrução dada no
portátil e de sapa. Posições de tiro para o 10 ano. Regras de serviço destinadas a evitar os
homem. Oreantaecão sumárIa da posição da indícios. Trabalhos de organização de terreno,
peça. Conhecimentos sôbre a proteção do ma- para uma posição de bateria.
tertal. Importância do disfarce. processos, e
disciplina do disfarce.

Organização
do
Ter-reno
~

.
Técmcos

ANO

Conhecimento dos meios de transmissão
empregados pela Secção. Cnnstrucãc, conservação e exploração de .mhas telefônicas de
campanha. Quadros comutadores.
Instalação, manejo e funcionamento de e5tações de rádio.
Papel dos componentes do grupo de Comando quanto a transmissões e ligações..
Emprêgo, vantagens e inconvenientes dos
diversos meios de transmissão usados pela
Secção.

Transmissões
e
Ligação

Conhecimento do material de artilharia:
características, descrição, manejo, montagem e
desmontagem, conservação e limpeza, runcío-,
namento, incidentes de tiro e possibilidades de
emprêgo.
Material de Ar I
Conhecimento da munição: descrição, cattlharía e seu, recterrsücas, manejo, montagem e desmontaserviço
gem, conservação e limpeza, funcionamento e
.
possibilidades de emprêgo.
)
Escola do servente, da peça e da Secção:
atr-Ibutções elo pessoal na posição. Instrução
completa do apontador.
w

Aprimoramento
da instrução dada no
10 ano. Conhecimento dos meios de transmíssão
empregados pela bateria; vantagens e inconvementes. Funções dos componentes da' Secção
de comando, quanto a transmissões e ligações,
Meios de ligação; Oficial de ligação.
1

Aprimoramento da instrução dada no 10
ano. Prática das funções de chefe, de peça e
de comandante da linha de fogo. Organização
das munições. Noticia sumária sôbre o material de campanha, de uso do Exército. Funcionamento de eretos. e recuperadores. Retíítcação e ajustagens. Escola da bateria.

I

Unidades angulares. Movimentos, efeitos e
Api-Imor-arriento da instrução dada no
dispersão dos projetis. Ação das espoletas. 're'. 10 ano. Conduta do tiro Com observação axial
bela de tiro: constituição e emprêgo. Poasí- e unilateral (pequeno T, grande T) .resurecãc

I

§
8

'gl:"J

i

com observação bi-Iateral improvizada. Regulação com observação avançada. Regulação

bilidades de tiro. Colocação da peça diretriz
em direção. Colocação da bateria em vigilância. Formação do feixe. Transformação de comandos. Conduta dos tiros observados. Determinação dos elementos iniciais. Transporte.

TécnIca
de
Tiro

com observação bi-lateral conjugada (alvo real
e ftcttcto) . Preparação experimental. Conduta
do tiro com observação aérea e com localização pelo som e pelo clarão. Noticias sôbre
cartas de tiro. Pontaria direta. Outras espécies de tiro: tiro de tempo. tiro de ricochete.
conduta do tiro com granadas fumigenas. Tiros
preparados e não preparados. Organização do'
tiro na bateria. Funcionamento da central do
tiro.

Acionamentos. Trabalho na posição de tiro.
mudanças de posição, defesa aproximada. defesa anti-aérea e anti-carro. Papel dos chefes
de peça e do comandante de Secção. em combate.

Combate

Aperfeiçoamento da instrução dada no
lo ano. Método geral de reconhecimento. Atribuições do comandante da bateria de tiro. Comandante da linha de rogo. Observador avançado. Oficial orientador. Oficial observador.
Oficial das munições. Prática dessas funções.

~

fJl

Táticos

Processos de balizamento e de reconhecimento de itinerários. Treinamento de marchas
da Secção. com equipamento completo e serviço de segurança organizado, diurnas e noturnas, iniciando com 12 -km até 30 km. Conhecimento -e utilização do material de acampamento. Estacionamentos; trabalhos de instalação e organização e funcionamento dos serviços.

Serviço

em

Campanha

IV -

Como para a infantaria.

Comç para a infantaria.

Instrução Geral

I

Como para a infantaria.

Como para a infantaria.

Educação. Física

I

Como para a infantaria.

Como- para a infantaria.

Equitação

I

Como para a infantaria.

Como para a infantaria.

Moral

Ordem Unida

I

Como para a Infantaria. mas nos escalões
Como para a InfantarIa. mas nos escalões.
Secção e companhia.
G.C. e Secção.

I

8

i

I

Curso de Engenharia

I

IEducação

Gerais

Aprimoramento da instrução dada no
1° ano Treinamento de marchas de bateria,
Com equipamento ccmp leto c serviço de segurança organizado, diurnas até 50 km e noturnas
até 30 'krn. Estacionamento da bateria. Segurança no estacionamento e no combate. Embarque e desembarque em diferentes meios de
transporte.

i

OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS
CONJl.ATOS

ASSUNTOS
1° ANO

!

J'ilATÉRIAs'A<~~I~~1tiR:

Exercícios prcpaComo para a infantaria, mas sõ no escalão
Co~w para a infantaria. mas s6 até o
ratórros para o G.C.
calão Secção.
combate

Gerais

Armamento
e
Tiro

Topografia

Técnicos
Organização
do
'rerreno

~

20 ANO
es~

Conhecimento geral do armamento empre-I
Continuação e aprimoramento da instrução
gado pela engenharia: características, descri- ministrada no 10 ano. Prosseguimento dos
I ção, manejo, montagem e desmontagem, con- exercícios de tiro real. Lançamento de graservação e limpeza, funcionamento, incidentes I nadas de mão.
de tiro, rrnmtcão e poseíbtltdades de emprêgo.
Instrução .téonica preparatória do atirador.
Exercícios de tiro real.

Como para a infantaria e mais: Sistemas
de projeção. Ouadrtcujagem. Representação dos
detalhes, plarum étrfcos e altimétricos.
Elementos do reiêvo. Estudo. utilização, conservação e retífícação dos instrumentos. Precessos de orientação. Problemas na carta. Coordenadas. Determinação das partes vistas e
ocultas. Declives (empr âgn das táboas) . Construção de perfis. Fotografias aéreas: características, limitações, emprêgo e leitura.

Prática dos conhecimentos adquiridos no
10 ano e seu aprimoramento. Estudo dos processos gerais de levantamentos expeditos e de
precisão. Esboços, croquis, calcas. Estudo do
terreno; análise topográfica e estudo tático.
Diretivas para o estudo do terreno pelas tropas
de engenharia e de transmissões. Instalação
topográfica de um observatório. Desenho, reprodução e ampliação de cartas.

Considerações gerais sôbre a organização
Prática e aperfeiçoamento dos conhecimentos
do terreno: importância e finalidade. O ter- mmrstractos no 10 ano. Trabalhos de organização
reno. Fatores a considerar na organização do do terreno, executados pela 'engenharia. Oosterreno. Principias gerais de emprêgo. Ctassí- tàcutos artificiais. Inundações. Obstáculos e.
ncecão dos trabalhos de organização do ter'- minas contra carros e seu disfarce; seu emreno. Trabalhos 'de fortificação. Trabalhos de p rêgo, conjunto com minas contra : pessoal em
instalação. Barragens. Disfarce. organização campos de minas. Abrigos: organízaçâo de
do terreno nas diversas fases das operações; regras de execução abrigos a céu aberto, de
caracteres e ordem de urgência. Elementos da concreto e em galeria de mina; utilização dos
organização do terreno. Regras gerais e parti- abrigos; efeitos dos profetis de artilharia e
curares para a organização dos locais de tiro, bombas de aviação. Plano de fogos e plano de
dos obstáculos, das comunicações e das dcs-I organização do terreno: detalhes que' comtrutcões. Abrigos; noções gerais, organização. portam. Organização de uma ' posição. OrgamTrabalhos complementares: obras de faxina, zação defensiva de um bosque e de uma locaouriços, cavalos de friza, réoes de arame.
Itdade.

I

I

Explosivos: estudo sumário dos tipos mais
Continuação e aprimoramento da instrução
empregados; modos de atuação, emprêgo, me- ministrada no -10 ano. Forníjhos colocados na

i
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Explosivos
e
Destruições

'"'"

I

zaçao e remoça0.

•'"

----

~

t"
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dídas de segurança e armazenamento.. Artiff... rocha e em alvenaria; eneh1mento. Cal'lal lUcios pirotécnicos e elétricos. Material e ferra- perfícíaís. ~ecução das destruições. Vias de
mentas. Fornilhos. Cálculo das cargas. Uniões, comunícação, linhas de transmissão. obras d'arte
emendas e ramificações. Preparação e lan- (de madeira. de alvenaria e de concreto). obras
eamento do fogo às cargas. Efeitos dos ãornt- de fortificaç~o permanente. Demolições. camlhos no solo. Estudo das minas e armadilhas pos minados: lançamento e levantamento. Co..
IBooby-tr'ap) : _lançamento. detenção. neutrali-I nhecimentos sôbre um plano de destruições.

Eletricidade
e

Transmiss6es

.

--------------

----

Noções fundamentais sôbre eletricidade.
Impor-tância das ligações e transmissões. Agentes de ligação e de transmissão. O segredo e
. a segurança nas transmissões. Estudo detaIlhado dos diferentes meios de transmissão.
'Princípios gerais comuns a todos os processos
de transmissão. Regras de exploração, ótica e
telefone. Símbolos convencionais. L i g a ç ã o
terra-avião. Ai-tííãcíos pirotécnicos. Estudo do
material telefônico e ótico: apresentação. noi menclatura, sumária, prmcípíos de funciona.
mento, instalação dos postos e centrais. vertet,
cação, manutenção. retificacÕt'>(> e reparações
sumárias. Generalidades sôbre a constituição e
classificação das rêdea e circuitos. Emendas e
nós. Estudo do materi.al de construção de cabo
leve e pesado: verificação e manutenção.
Prescrições relativas ao emprêge dos diferentes
cabos. Operações elementares de construção.
Recepção ,e manipulação ao som e a vista.

I

I
I
trnportancía da travessia dos cursos dáIgua:A histórico.
Importância dos cursos dágua

Pontes

..•

no Brasil. Estudo dos diferentes meios de
transposição.
otassíftcação e partes componentes das pontes militares e civis. Condições
que as equipagens de pontes devem satisfazer.
Escola de nós, de amarrações e de navegação.
Vocabulário do pontoneiro. Nomenclatura do
pontão de equipagem. As operações sucessivas.
táticas e técnicas. a consíderar na passagem de
um curso dágua, Importância do reconhecimenta. Preceitos bâsteos aos quais se devem
submeter as travessias. Meios descontínuos de
travessia: características e capacidade de
transporte. Pontes de equipagem e pontes de
circunstância: caractertsttcas, materíaís componentes. Construção de trechos de pontes e portadas. Processos de lançamento de pontes de
equipagem. Construção de pontes por pontões

sueeseívoe . e por portadas.

<\.mo.

Emendas de lXla-

Pon ias de alUll1'raçio e ancorllll_. CAl-

I

Aprimoramento da instrução ministrada no
10 ano. Pilhas e acumuladores. Estudo sumário
i dos motores e retificadores para carga de ba'[ terias e iluminação. Carga de baterias. Ilumínação de estacionamentos.
Transmissão de
fôrça. Noções sumárias sôbre os aparelhos rãdia. Regras para a exploração com teletipo,
telégrafo e rádio. Cifração t::; decifração. Aparalhos de criptografia. Rêdes de rádio. Distributção de freqüências. Secção de ínformações
rádio. Estudo do teletipo. telégrafo e aparelhos rádio: instalação dos postos, sintonia, vertrícação e manutenção. Prescrições relativas
ao emprêgo e construção das linhas em campanha. Projeto e reconhecimento das linhas.
Escolha do material e tipo de construção. Ge..
nerafldadea sôbre as linhas fixas: estudo do
material dos suportes, do traçado, da proteção
e dos ,métodos de construção. Organização e
técnica de funcionamento dos C.T., C.T.A. e
C.A.I.
I

Continuação e aprimoramento da instrução
ministrada no lo ano. Passadeiras de diversos
tipos. Operações complementares para a travessia de cursos dágua. Pontes reforçadas.
mistas e de cavaletes. Cavaletes de círcunstância. Construção de pontes de circunstância.
Noções de resistência dos materiais. Cálculo
de ponres e passadeiras de madeira. Processos e
engenhos empregados pelo adversário para
destruir pontes e modo de evitá-los. Importãncía tática e fisionômica da operação de
transposição de cursos dágua.

i
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OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
CONJUNTOS

ASSUNTOS

Pontes

Técnicos

cujo da nega e dos cabos 'e cordas. Aparelhos
de fôrça.

I

IBrasil.
Importâncía
Notícia

das vias de comunicação no
sôbre o plano rodoviário nacional. Classificação das vias de comunicação.
Estradas e pistas em campanha: caractertsIEstradas e Pistas I tícas. classificação, condições técnicas. Diferentes naturezas de pistas. Terraplenagem, manual e mecânica. Medições. Estudo dos dife-

i

I

I

rentes tipos de pavtmentacão.

I
i

8l

Continuação e aprimoramento da instrução
ministrada no 1" ano. Operações para a _construção de estradas .e pistas: reconhecimento,
exploração, organização do projeto sôbre a
planta, locação, roçada, limpa, desmatação e
terraplenagem; pavimentação. Projeto e constrúção das obras d'arte decorrentes. Ferrovias
de campanha. Exploração e apropriação dos
trabalhos das ferrovias existentes.

~

I

~

o
1

Combate

U'ãtiao~

.,..

2° ANO

10 ANO

Ii

Fisionomia geral dos' combates ofensivo .e
defensivo. Organização, características, missões
e condições de emprêgo da engenharia e das
transmissões, nas diferentes fases das operações. Estudo de casos concretos, visando o emprêgo da Secção de engenharia e da Secção de
transmissões, nas diversas fases do combate.

-é_ _~

I

I

v I.Educação Moral \

I

Instrução Geral g

Curso de Intendência

Como para a infantaria.
Como pa ta a infantaria, salvo quanto à
antzação desta arma.

i
~

+~

Instrução individual do' soldado para o SerContinuação e aperfeiçoamento da ínstruviço em campanha. Treinamento de marchas ção minístrada no 10 ano. Treinamento de
a pé, até 12 km _e em veículos automóvel até marchas a pé, até 25 km e em veiculas automóvel até 120 km. Estudo e prática das dí80 1-t!U •. Segurança em marcha.
I versas formas de estacionar. Segurança no estacionamerrto. Transportes por via férrea e por
navio: treinamento de embarque e desembarque.

Serviço
em
.campanha

I

Continuação e aprimoramento dai instrução
dada no 1° ano. A engenharia no combate em
localidades, bosques e contra posições fortificadas. Emprêgo da Secção de engenharia e da
Secção de transrmssões.. em cooperação com as
outras armas.

Como para a infantaria.

I
'~~~~~~~~~~~~~~--,-!.,

quanto à

01'·

I

Edueacãc Física

Topografia

Equitação

Ordem Unida
Gerais

Armamento
e
'Ifro

Organização.
do
Terreno

I

Transmissões
e
Ligações

I
I
'1'ócnicos

Técnica
de
Intendência

I

I

Como para. a infantaria.

Como para a infantaria no 10 ano.

Conhecimentos do terreno. Orientação. Uso
Aprimoramento da instrução dada no
e emprêgo da bússola. Norte geogrãeíco e mag- 10 ano. Escalas. Medidas angulares e lineares
néttco. Convenções cartográficas. Símbolos mi- mais empregadas.. Leitura de cartas. Execução
titares.
de croquis simples.

I

Como para a infantaria.

-

I

Como para a infantaria.

I
I -

Escola do soldado (movimentos individuais
Aprimoramento da instrução
sem é com arma) e do G.C.:
10 ano. Escola do pelotão:
- execução;
prática de comando.
- iniciação da prática de comando.

dada

no

Conhecimento sucínto do armamento em-!
. Aperfeiçoamento da instrução dada no
pregado nas unidades de serviços. Instrução
ano. Execução de algumas séries de tíros
preparatória do atirador. .
reais com as armas mais empregadas pelas
unidades de serviços.
,

1'0

8
'ti

II .

Medidas de proteção: cobertas e abrigos.
Aperfeiçoamento da instrução ministrada
Obras de faxina e de defesas acessôrtas. Pre- no 10 ano. organização e disciplina do disfarce.
cauções contra minas e armadilhas fbooby- Trabalhos necessários à instalação de um petrap). Prática na construção de meios de latão de serviço.
transposição, latrinas, drenagens, fossas.

Importância e emprêgo dos principais meios
Continuação e aprimoramento da instrução
de transmissão e de ligação. Noções sucintas dada no lo ano. Relações entre comando e os
sôbre os principais meios de transmissão e de serviços e entre os serviços e a tropa.
ligação que a'; unidades de serviços podem utilizar.
Organíaaçâo geral do serviço de intendência.
Diretoria de Intendência do Exército. Subdtreter-ias." Noções de técnica de subsistência.
Papel do serviço de subsistência militar. Serviço de reabastecimento nacional. Organização
e funcionamento dos Estabelecimentos de Subsistêncía militares. Conhecimento e prática das
funções de oficial aprovisionador nas unidades
administrativas. Noções de técnica do material
de Intendência. Organização e funcionamento
dos estabelecimentos de material de intendência.
Conhecimento' e prática das funções de oficial
atmoxaríre, nas unidades admiilistrativas.

~

'"

~

r
~

!10 ano.
APrimoramento. da instrução dada no
Noções de técnica de fundos. Papel do
Ifuncionamento
Serviço de Fundos
dos

do Exército. Organização e
estabelecimentos de fundos.
Conhecimento e pr.átíca das funções de oficial
tesoureiro. nas unidades administrativas. 'rransportes afetos ao serviço de intendência. Organízaçâo e funcionamento dos órgãos e formação
a que são atribuídos êsses transportes. Emprêgo e finalidade das unidades de intendência.

~

I
IDN.TUNTOS

OBJETIVOS A ATINGIR E DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS A MINISTRAR
ASSUNTOS

lo ANO

Técnica
de
Serviço

Ie

Arreamentos
desatrclagem.
viaturas. Carga
cão. Noções de

20 ANO

de tração e carga. Atrelagem
Equipagens. Cuidados com as
e descarga. Prática de dírehípclcgta.
,

Revisão e aprimoramento da instrução dada
no' 10 ano. Viaturas automóveis: conhecimentos essenciais sôbre motor, característíces,
emprêgo técnico. conservação, manutenção e
prática de _direção.

Noções sôbre mobilização e requisições mttíteres. Historico sumário do serviço de tntendêncía. ,Princípios fundamentais. Organização
sumária do Exército em campanha. EstadosMaiores. Serviços. Grandes unidades. Ação das
armas. Transportes, reaprovísíonementos, evacuecões e recuperações. Cartas de circulação,
qUadro.s e gráficos. Armazenagem. mão de obra,
carga e descarga. Trens de estacionamento:
funcionamento, ernpí-êgc, tonelagem e transporte.

Aprimoramento da instrução dada no
10 ano. Organização e funcionamento do serviço de intendência no escalão Divisão e Escalão Exército. Tática e técnica do seu emprêgo. Redação e interpretação da segunda
parte da ordem de operações. relativa ao serviço de intendência. Solução. de temas simples,
na carta e no terreno, quando possível, Coopérattvas militares.

Noções de redação oficiaI. Principios gerais
de redação dos documentos militares. Estudo
sucinto da Constituição. Noções de organização
administrativa da União. D.A.S.P. Ministério
da Fazenda e Tribunal de Contas. Organização
do Ministério da Guerra e sua administração
especifica.

Aprimoramento
da Instrução
dada .no
10 ano. Conhecimentos fundamentais sôbre :
estatuto dos militares, código de vencimentos e
vantagens dos militares dó Exército. regulamento de administração do Exército. regulamenta do Serviço de Fundos do Exército, regulamento geral do Código de Contabilidade
Pública. Noções sôbre administração em cempanha.

-..,...-.-------T .....nícos
ecr I

Intendêncía
em
Campanha

I
I

Administração

l
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i
s

i

I

-----.-.----i--~.-----------+_----------~-

.
'I'âticcs

S €IVIço
Ca em nha
mpa

Definições gerais. Comando. administração e
Aprimoramento da instrução dada no
conduta dos chefes e da tropa. Relações entre o 1° ano. Estacionamento. Trens. parques e comcomando e a tropa. gurprêsa, informação e se- botos. Serviços provedores e transportadores.
gurança. Circulação. Movimentos. Transportes. Justiça e polícia. Serviço de etapas.

ANEXO N. 2

MINISTÉRIO DA GUERRA

I

I

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA

c.

Retrato, com o ain et e do C. P. Q. R.
e rubrica do Cmt.

I

P. O. R.

DO

,

CERTIFICADO

DE

i

CURSO

,

11

1

8

o

Comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, certifica que

....................•..............•...... , filho de
de __

, concluiu o curso de

,' nascido em
, com a menção.

tendo sido declarado Aspirante a Oficial pelo Boletim n·

de

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

de

de

COMANDANTE

~

.

..__.., no

, de

"d

.

a110

de __.. ~ ..
de

:

de

'

i~

:..

$
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A'IOS

DO

PODER

EXECUTIVO

ANEXO N. 3
PRÊMIO CORREIA LIMA

ANEXO N. 4

i
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ATOS

DO

PODER

. DECRETO N.' 22.393 ~ DE
31 DE D1lZEMBRO DE 1946
Declara de utilidade pública a desapropriação de. um terreno em Pôrto
Alegre, Estado do Rio de Grande od
Sul.
O .Presidente da República, tendo
eh vista o § 16 do art. 141 da Constituição Federal e usando das atribuições que lhe confere o item I do

art. 87, da mesma constítuíção, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utílídac-

pública, de acôrdocom os arts. 2.° e
6,0,. combinados com as letras a e b
do' art. 5.°, do Decreto-lei n.s 3.365,
de 21 de junho de 1941, a desapro-

priação de um terreno, com a área

aproximada de 1. 397,98m2, situado ,à
Rua Mcnsenhor Vexas, esquina da
Rua Gomes Jardim, em Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, e que cons-

ta pertencer ao Sr. Ernani R. de AI;.

medda.-

Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos
recursos da Caixa Geral de Economias da Guerra.
'Art. 3P A desapropríação de que
trata o presente Decreto terá caráter
urgente, para -os efeitos do art. 1<5 do
Decreto-Ieí mencionado.
Art. 4.0 O presente Decreto entra
Em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.0 da Independência e 58,0
da República.
EURICO -G. DUTRA.
Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.' 22.394 ~ DE 31 DE
DEZElMlBRO DE 1946
Conceâe reconhecimento ao' curso gi~
'fUl.Sial do Ginásio Auxilium, de Aná~
poUso

O Presidente _ da' República usando
lia _atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I .. da COnstituição, e nos
têrmos do arb , 72 da _Lei Orgânica do
Ensino secundário, decreta i
Art. 1. o E' concedido reconhecimento. sob regime de ínspeçâo permanente. ao curso ginasial do Ginásio
Auxilium, -com sede em Anápolis, no
Estado de Goiás,

EXECUTIVO

Art. 2. o Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.0 da Independência e 5'8. o da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mafiani Bittencourt,

DECRETO N.' 22.396 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso rJlnasial do Ginásio dos Santos Anjos.
de Varginha.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição, e nos
têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica.
do Ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 :t!: concedido reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio dos Santos
Anjos, com sede em vargmha, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de1946, -125.0 da Independência e 58.0 da
República.
EuRIco G. --DuTRA •.
ctemente Mariani Bittencourt.
DECR.ETO N.' 22.396 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Nossa Senhora de
Lourdes, de João Pessoa.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, 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 permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Nossa Senhora de Lourdes. com sede
em João Pessoa, no Estado da Paratba ,
Art. 2.0 Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.0 da Independência e 58 o da
República.
EURICO G. DUTRA

Clemente Mariani Bittencourt
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DECRETO N.' 22.397 - DE 31
DE Da<lZEMBRO DE 1941;
Concede reconhecimento ao curso çinRsial do Ginásio São José, de cae-

tm.
O Presidente, da República, usando
da atrrbutcão que lhe' confere o 301'tígo 87, item I, da Constituição. e nos
têrmós do art. 7,2 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimente, sob regime de insp-eção permanente, ao curso ginasial do' Ginásio São
José,' com sede em Castro, no Estado
do Paraná.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jane-iro, 31 de dezemoro de
19-46, 125° da Independência e 58.° da
República.
EURICo G. DUTRA.

Clemente Mariani Bittencourt.

DECRETO N.' 22.398, DE 31
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede reconhecimento ao curso [fi"
nasial do
Ginásio Sant' Ana,
dI';
Ponta Grossa.
O Presid-ente da República, usando

3.a a trtbuíção que- lhe conf-ere o artig-o 87. item I, da Constitu~ção, e nos
zêrmoe do artigo 72 da Lei Orgânica
do Ensino Secundário, d-e-creta:
Art. 1.0
E' concedido reconheci.
rnento, sob regime de inspeção perma,
nente, ao curso gmasial do Ginásio
Sant'Ana, com sede em Pcnta Grosl'i!:t, no Estado do Paraná.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de 'dezembro de
194-6, 125,0 da Independência € 58,° da
Repúbüca.

EURICO G. DUTRA.

Clemente Mar'lani Bittencourt.
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termos do a.rt. 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimentu, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Dom Bos-co, com sede em Goiânia, no
Estado de Goiás.
Al't. 2. o Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Jan-eiro, 31 de dezembro de
HI4.-6, 12,5.° da Independência e 58. o .da
República.
EURICO G.

DUTRI\.

Clemente !lIariani

tnttenccurt.

DECRETO N.o 22.400 - DE 31 DE
DEZEMBRO m; 1946
Concede reconhecimento ao curso ginaeuu do Ginásio Tijuca - Uruguai,
do Distrito Federal.
- O Presidente da República, usando
da atrtbu.cão que lhe confere a: artigo
f>7, item I, da Constituição, e nos têrmas do arbígo 72 da Lei Orgânica do
Eus.no Secundário, decreta:
. Art. 1.° E' concedido reconhecimenta, _sob regime de inspeção per-"
manente, ao curso ginasial do Ginásio
'rtjuoa-üruguat, com sede no rustnto

1<'2d€-1'::11.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 53.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Clemente Iâorumi Bittenccurt

DECRETO N.o 22.401 ......,.. DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Companlúa de Â.lt;minio
de Poços de Cauiae autorização pant
funcionar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando

da atrfbuiçâc que lhe confere o ar-

DEOFJE,TO N. c 22.399 -

DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946

Concede reconhecimento .ao curso ginasial do Ginásio Dom Bosco, de
Goiania.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item I, da Constituição, e mos

tigo 87, n.c I, da Constdtuiçâo ,e tendo em vista o que dispõe o Decretelei n.c 038, de 8 de dezembro de 1933,
decreta:
Artigo único. E' concedida à 00111panhía de Alumínio de Poços de CalDas, sociedade anônuna em que se,
trensformou a Soctsdade de AIUl!1Ínio
Poços de Caldas Limitada pe~~_,"escl'i.
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tura de cinco (5) de Agôsto de mil
novecentos- e quarenta e seis (194'tD-,
lavrada a tolhas cento e oito verso
(108v.) do livro de notas número O-'.1.~2
do cartórío do 23. 0 Oficiada cídede de São Paulo, arquivada sob nú(1t),

mero vinte e nove mil trezentos e
noventa e quatro (29.384), em S2:;:~.·_>

EXECUTIVO

ArL 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de
1946, 125.0 da .Independência e 58.° da
República.
Etmrcc G. DUTRA

da Junta .Comercíal do Estado de São

Paulo, cora sede na capital dêsea
mo Estado, <:;,.,.uJl'ização p".

~l""'c::;

Daniel de Carvalho

Ú,~:::O

nar como emprêsa de mineração, de
aeôrdo com o que dispõe o Decreto-Ieí

TI.O

938, de 8' de dezembro de 1838,

ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e re-

gulamentos em vigor cu que vierem a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
194G, 125.° da Independência e 58.0 da
República,
EUItICü G. DuTRA.

Daniel de Carvcllho.

DECRETO N.O 22.403 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Renova o Decreto n. ó 16.532, de 8 de
Setembro de 1044.

DEOR·ETO N. ° 22,404 - DTI: 'SI DE
DEZiEi.\-ffiRO DE 1946
Autoriza a Cia; de Estanho Minas
Brasil a -peequieor cassiterita e associados 1'...0 mumicipic de Bornsucesso, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.c I, e nos têrmos dos artigos 152 e 15,3 da Ocnstttulçâo, deereta:
Al't. 1.0

Fica autorizada a Cem-

pannla de Estanho Minas Brasil a
pesquisar cassiterita e assccíados em
terras à-e sua propriedade, no local
denominado Fa.zenda Oagengá., dístrito de São

o Presidente da Repúbli-ca usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, n.? I, da Constituição e tendo, em

vista o que díspóe o Decreto-lei nú ..

mero 1.985, de 29 de .Ianeiro de 1940
(Oódlgo ele Mlnas) , combinado cem
o Decreto-lei n." 9.605, de 19d'8 Agôsto de 194.6, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada p210 prazo
improrrogável de um (1) ano, noa têrmos da letra b, do art.. 1.0 do Decreto-lei n.O 9.605, de 19 de Agôsto de
1946. a autcr ízação conferida a okta.,
dâ »resue've Maria de Lourdes F[',Iabella pelo Decreto númByodez2ssés
rrnl quinhentos e sessenta e dois ... ,
(16.562), de oito (8)

de Setembro de
mil novecentos e quarenta e- quatro
(1944), para pesquisar feldspato, cauUm, e associados no município de
Oongonhas do Campo, Estado de Minas Gerais.
Art. 2,° O título da autorizaçâo de
pesquisa. que será uma v.a autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de tz-esentes cruzeiros <01'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio ela Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrtcultura ,

Tiago,

município de

Bomsucessc, Estado de Minas Gerais,
numa. área de quatro hectares .:.-' trínta e três ares (4,3'3ha), delimita-da
por um polígono irregular rmstàllneo
que tem um vértice na confluência
do córrego do Vicente
no rio das
Mortes e (J~ lados, a partir dêssc vértice, os seguintes ccmprímentos c rumos magnéticos: quinhentos metros
(500m), .cínqüenta e oito gráus nor-

deste

(58 0 NE)

quatrocentos e vinte

e cinco metros (425m), vinte e dois
gráus noroeste (220 N"vV); duzentos

e dez metros (210m) , norte (N);
trezentos e vinte metros (320m), oito
gráus e trinta minutos sudeste (8'
SE); duzentos e noventa e seis -metros (2G'6m), trinta e dois gráus su-

deste (320 SE). O lado mísuuneo da
poligonal é a margem direita
do
córrego do Vicente e compreendida
entre o último vértice e o Douto de

partida.

.

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêstc decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 2000,00) e seca
transcrito no livro próprio da Dívi"são ele Fomento da Produção Mineral do Ministérto da Agrtcultura .
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AJ.'t. 3,° Revogam-se as ríisposíçôes
em contrário.
Rio de Jane-iro, 31 de Dezembro
de 194ô, 125,° da Indeper.dência e

5.8.° da República.
EURICO. G.' DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEGRiETO N. o 2.2 0405 _ DE ::ll DE
DEZEl.\mRO DE 1G4.6

Autoriza o cz,d:adão brasileiro José
LUCQ-S dos Santos a pesquisar -nnca
e cssccsezos no município de Rio
Vermelha, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, n.e I, e nos têrmos (los artigos 152 e 15,3 da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado oc:i.dadão
brasileiro José Lucas dos Santos a

pesquisar mica e associados em teJ:renos de sua propriedade, situados no
distrito. de Mãe dos Homens; município de Rio vermeuio, Estado de
Minas Gerais, numa área de quatro
hectares e sessenta e cinco ares
('1,56 ha) , delimitada por um p-olígono que tem. um vértice na barra
do córrego Angélica de Baixo, afluente pela margem esquerda docórrego Angélica ou Angélica de Oíma,
e os lados, a partir do vért.íce consíderadc, têm os seguintes compnmentes e rumos magnótêcos: cento
e trinta e sete metros (l37m) ein- ~~
qüenta e sete graus e juareate e
cinco minutos nordeste (5'7 0 -15 NE);
cento e onze metros (1Um) , oibeuta.
e três g\rause quinze minutos sudêste (830 15' SE); quarenta e sete
metros (47m) , sessenta e quatro
graus e quinze minutos sudeste
(64° 15' SE); noventa e sete metros
(97m) , quatorze graus e quinze minutos sudeste (140 15' SE); vinte e
oito metros (2J8.'m) , trinta e . no\~e
graus e quinze minutos sudoeste (390
15' SW); trinta e dois metros (32m),
oitenta e quatro graus e quinze minutos noroeste (84° 15' NW); quarenta metros (40m) , sessenta e nove
graus sudoeste (690 S'W); cento e
sete metros (107m), oitenta' e novegraus sudoeste (8go .sW); sessenta e
quatro metros (€4m) , quarenta e seis
graus-noroeste (4"6 0 NW); trinta e seis
metros (36m), quarenta.e um graus
noroeste (410 NW); o últdmo-Iado é o
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seguimento retilíneo que une a extremidade do penúltimo lado descrito
à confluência dos córregos supra descritos.
Art. 2,° O título da autortzaçâo de
pesquisa, que será, uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a taxa c.e trczentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de r'omccto da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura ,
Art , 3,° Revogam-se as díspcsíçõas
em contrácío,
Eio de' Janeiro. 3.1 de Dezembro
de l!H6, 125.0 da' Independência e
5'3.0 da República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho

DEonETO N.o 22.4:06 DE 3-1 DE
DEZEMBRO DE 1946
Autoriza o cidadão brasileiro As-tro[jüdO Macedo {l pesquisar calcário e
asnccuuios no. município ele Cerro
s nü, Estado do Pa?·aná.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigO B'l, n.v I, e nos têrmos dos artigos
15:;' -e 153 da Constdtuiçâo, decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Astroglldo Macedo 2. pesquisar oalcárío e associados em terrenos situados no distrito doe Votuvera va; munícípio de cerro Azul, astado do Paraná, numa área de cento e
dez hectares e vinte ares (110,20 ha)
delimitada per um polígono irregular
que tem um vértice a vinte e cinco
metros (25m) no rumo cinqüenta e
cinco graus nordeste (550 NE) do marco do quilômetro trinta e três (km
33) da linha da Réde Viação ParanáSanta Catarma, 'ramal Ourftdba-Votuverava, e os lados, a partir do véstáce considerado, têm: cento e seis
metros (lOGm) , oitenta e oito graus
sudeste (813 0 SE); trezentos e cin-co
metros (305m), cinqüenta e um 'graus
e trinta minutos nordeste (51 0 30'
NE); cento e noventa e sebe metros
(l97m) , oitenta e um graus sudeste (810 SE); cento e nov-enta e oito
metros (198m), oitenta e três graus
e trtnte minutos nordeste (830 30'
NE); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355m), cinqüenta e nove'. graus e tc-ínta minutos nordeste (590
30' N-E); cento e sessenta e seis m€tros (l66m), trinta e três graus e
trinta minutos nordeste (33 0 30' N'E);
quinhentos e cinqüenta metros ... ,
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(550m), trinta e cínco graus. e trinta
minutos noroeste (35 0 30' NW); trezentos e seis "metros (306m). s-essenta

e dois g1'8,US noroeste (620 NW); duzentos e noventa e nove metros (289

metros) cinqüenta e oito graus noroeste (58 0 NW); duzentos e trinta e
oito metros (238m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(54 0 30' NVl); cento e oitenta e nove
metros (l89m), ta-anta e nove graus
sudoeste (390 SV'I); cento e trinta e
três metros (133m), três graus e trinta

minutos

sudoeste (3° 30' S"VV);

cento e nove metros riüarm , trinta
graus sudeste (300 SE); cento e trinta metros
(13Dm), setenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste (750
SO' SVV); duzentos e cinqüenta e oincu metros (255m), quatorze graus :m-'
deste (14° SE); cento e cltentá-e dois
metros (182:;n), trinta e três graus e

2~;~~~en:;~~~~afJ~'d~;fst~n~St~,~;5:1~~);,
oitenta graus e trinta minutos sudo-

-este (80° 30' S'W); trinta e cinco me-

tros (35m), cinqüenta e sete graus
sudoeste (S'jO SW); duzentos e cinqüenta e seis metros (255m), seis graus
e trinta minutos sudeste (6° 30' SE);
duzentos e noventa e cinco
metros
(295m), oitenta e três. graus e trinta
minutos nordeste (83° 30' NE); oitenta

metros (30m), .sessenta e dois graus
nordeste (620 NE); trezentos e trinta
e cinco metros (335m) , dois graus
sudoeste (2.0 S\V),
Art. 2.° O título da a utonzá-çfto de
pesquisa, que será uma via autêntica
oeste decreto, pagará a taxa de mil
cento .c dez cruzeiros (Cr$ 1.110,00) e
será transcrito no liV1'O Pl'Ó~O:i'iO da,
Divisão de Pomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as díspostções
em ccntrêno.
Rio de -Ianeiro, 31 doe dezembro de
1946, 125,° da Independência e 5-8.0 da
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tigo 87, n.? I, e nos têrmos dos artdgos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão
brasileiro pauto
Procópio da Silva.
Monteiro a pesquisar quartzo, pedras
coradas e associe.aos em terr-enos de
sua propried-ad-e, no imóvel Fazenda
do Morr-o Escuro.vno distrito e mumcíoío de Santa Maria de Itabiru,
Estado de Mi-nas. Gerais, numa área
de dez hectares e vinte ares (lO,20ha),
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e .vinte e nove
metros (129m) , rumo magnético 01tenta e três gTa.US e quarenta e cinco
minutos noroeste (83° 45' NW) da
barra d-o córrego da Venda, afluente
do rio Tanque, e os lados divergentes
do vértice considerado, têm: cento e
cinqüenta metros (Lãüm), rumo oitenta e um graus e trinta minutos no';
roeste (31 0 30' NW) magnético; seiscentos e oitenta metros (€80m), rumo oito graus e trinta .minutcs nordoeste (80 30.' NE) magnético,
_P....rt , 2.° O título de autorização de
P€,squhsa,. que será uma via autêntíca
dêste e...-creto, pagará a taxa de trczentos cruz-eiros (Cr$ 300,00) e seré
ta-anserito-no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrtouatura.
.,Art. 3,° Revogam-se RS disposíçoes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125,° da Independência e 53.° da
República.
EURICO G. Duma.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.4G8 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946

Repúblíce..
Altera a lotação. nuimérice das repíZí'tiç6es atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios l-nicvicres.
.

EURICO G . .uUT'-{fI.,

lJaniel de Carvalho.
DECRETO N,o 22,407 DE :31 DE
DEZEMBRO DE 1946

Autori.za o cida-dão brasileiro Pauto
Procôpio da Silva Monteiro a pesquisar q~'].rtzo, ped.ras C'O~[l;à.~3 e
associados no município de Santa
llfa1'ia de Ltebira, Estado de M'"inas

Geraus,

O Presidente da República, usando

da atrtbuícâo

ue lhe confere

ti

ar-

O Presidente da República, usando
às, atribuição que lhe conf-ere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta ~
Art. LO Passa a lotação. numérica
das repartições atendidas pelos QU(.'l.dros Permanente e Suplementar do
Ministério da Justiça e Neg6c~08 Interiores a vlgcrar com ai; seguintes
alterações:

ATOS . DO

PODlffi

Incluem-se. na lotação permanente
das repartições abaixo os 9 (nove)
cargos de Técnicos de Administração,
transferidos do Departamento Adnnnistrativo do Serviço Público para o
Ministério da Justiça e Negócios Interrores pelo Decreto-lei n." 9.654, de
26 de Agôsto de 1946, de. acôrdo com
á seguinte discriminação:

Divisão
Divisão
Divisão
Divisâ-O
Serviço
D.

do Pessoal, do D. A.
do Orçamento, dó D.
do Waterial, do D.
de Obras, do D. A.
de Comunicações,

A.
A.
..
do

A.

2
2
1
1
1

Departamento Federal de SegW'ança Pública .. , . . . . . . . . .
Imprensa Nacional ....'.......

1
1

Art. 2.° 1tste Decreto entrará em vi'-

gor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de Dezembro
de 1946, 125.° da Independência e 58.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Benedito Costa Neto.
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DECRETO N.' 22.409 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplern-entar, de Extranumerário mensalista da Secretaria d,e·
Estado do Ministério das Relações
Exterriores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo57, item!, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Ex_·
tranumerârío mensalista da Secretaria de matado, do Ministério· das Relações Exteriores.
Art. 2.° As funções tranetertdas por
fôrça do' disposto .neste Decreto para
as tabelas da Secretaria de Estado
do Ministério das Relações Exteriores .continuam exercidas pelos seus,
atuais ocupantes, Zoeh rvone Guimarães da Veiga e Nely Alves Martins, taquígrato, referência XX e euxílíar de escritório, referência VIII,.
respectivamente.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua .puolíeação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro:
de 1946, 125.° da Independência e 58.0 '
ela Repúlblica.
EUR~CO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.

'"

õl
MINilSTÉRIÔ DAS RELAÇõES ÉXTERilÔRE$
SECRETARIA DE ESTADO

Tabela Numérica Ordinária'
SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

I

funções I

Séries Funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

,
Referência

Tabela

Número \
de
funções

I

I

II
I
I
I
I
....

I
II
I

I

I

1

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório ....

XI
X
IX

1
Zelador ...................
12
Auxíüarvde Escritório ....
1 ! Auxiliar de Escritório (D.

IX

7
7
8

I

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

VIII

T.a.M.

de Escritório ... )

VII

A.S.P.)

18

I Auxiliar

54

I
I

VIR

T.a.M.
T.a.M.

I

i

T.a.M.

Séries Funcionais

I

7
7

I

i

9

53

X

. . . . . •• . . . . · .. ·• . . . . • . . . . . . . . 1

/.............................
.
I1
.
I
I

i
~

rz

~

XI

I
I

.I

XVIII

Auxiliar de Escritório

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

Tabela

:5

I

............................. 1

13
17

IR'ef~rência

I
de Documen- I
I Assistentetação
I
.............................!

1

I
I T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

I

IX
VIII
VII

I

i

I
I

II

II
I

I
I

1

Correntista

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

•". . ..............................
3

I
I
1····························/

VIII
VII

I

ZéZadOT

Zelador ...................

1

1

IX

:

. IX

• 1

1

I Taqu!grafo ................ 1

XXI

T.O.M.

1

Taquígrafo ................

XX

T.O.M.

....

XX

T.O.M.

___1_1 Taquígrafo ................

XVIII

T.O.M.

'Taquígrafo <D.A.S.P.)

1

4

,

1

1

}

I......... T.a~~í~~~f~

i
.........

!

2

/ ••••••••••••••••••••••••••••• 1

1

I·····························

4

I

8
XXI
XX
XVIII

;'"

is

::i

~:'

.~
A

runeãc

do Zelador transformada. na de Auxiliar de Escritório continua ocupada por Elz:a Ribeiro de Sousa Varges.
Tabela Suplementar
SitUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

3
3
8
3

17

II

Séries Funcionais

\:::::::::

:~ ~ ~ .t:e: : : : ~

Referência

:..I[

~I
I

I

I

da função --

Número·1

Séries Funcionais

de
funções j

T,sM.
T.SM.
T.S.M.
T.SM.

I

3
2

7
3

I\ Referência II

I
I

Cr$

1

3.000,00

I

e) Esta funçã-o será exercida por rsa Adonis.

J
!
Servente
1
::::::::::::::::::::::::::::::1
:::::::::::::::::::::::::::::1

I

.

(*)

X
IX
VIU

Tab€la

>

~

s

i

i

Técnico em Mapote-

oononua

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

11

XI

I

15

Contratado

1 (TéCniCo Especializado em
Mapoteconomia .........
1

. XI I[
XI

II
~atureza

Tab€la

I

I:::::::::::::::::::::::::::::

I

SITUAÇÃO PROPQS'l'A

,

XXIX

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEORETO N.' 22.410 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946

Extin,gue cargo excedente.
O Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe comere o artigo 87,item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1. o alínea n do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de Albril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da' classe I 'da carreira de Arquívotcgtsta, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, vago

481

em virtude da promoção de. Maria de
Lourdes Pais de Lemos Lessa, devendo a dotação correspondente Se!" Ieveôe a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido, Mínís-

térío.

Art. 2. o Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio. de Janeiro, 31 de Dezembro de
1946, 125. 0 da Independência e 58. o di.
República.
EURICO

Raul

G.

DUTRA.

Fernanl1eto.
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ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1947
pâgs ,

pâgs.

JJ, Rei dos Helenos. Pub. 110
D. O. de 5 abril de 1947......

22.855. Viação Guerra. de 1
de abril de 1947. Delega atri-

buições à Diretoria de Obras e
Fortificações do Exército para
incumbir-se de construções de
estradas de rodagem, na forma
do art. 45 do Decreto-lei número 8.463, de 27 de d-ezembro
de 1945. Pub. no D. O. de 5
de abril de 1947
.

3

22.856. Fazenda Justiça Marinha - Guerra - Exterior
Viação Agricultura Educação - Trabalho - Aeronáutica. De 1 de abril de 1947.

Adota modelos especiais de fichas para registro e escrituração das' fianças em apólices
de seguro de fidelidade funcional, e dá outras providências.
Pub. no D. O. de 5 de abril
de" 1947
.

Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do
Deuartamento Nacional de Indústria e Comércio para igual
Tabela da Delegacia Regional
do Trabalho, no Estado do Rio
de Janeiro. todos do Ministério
do 'I'raba lho, Indústria e Comércío. Pub. no D. O. de 8 de
abril de 1947 .

7

22.863. Agricultura. De 7 de abril
de 1947. Altera, sem aumento de

3

22.857. Exterior - Justiça - Fazenda - Açriouttura - Educação Trabalho. De 1 de
abril de 1947. Dispõe sôbre re-

lação de descontos efetuados
em vencimento, salário ou remuneração. Pub. no D. O. de
5 de abril doe 1947
..
22.858. Exterior. De 1 de abril
de 1947. Exclui do regime de
fiscalização a firma que menciona. Pub. no D. O. de 5 de
abril de 1947 . •
..
22.861. Justiça - Exterior. De 2
de abril de 1947. Decreta luto
oficial pela morte de George

7

22.862. Trabalho. De 5 de abril
de 1947. Transfere função da

6

7

despesa, Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerárío.,
mensalista de repartições do
Ministério da Agricultura e dá
outras providências. Pub , no
D. O. de 9 de abril de 1947...
22. 864. Agricultura. De 7 de abril
de 1947. Altera, sem aumento
de despesa, a Tabela Numérica,
Ordinária de Extranumeráriomensalista do Instituto doe Química Agrícola, do Ministério da
Agricultura. Pub. no D. O. de
9 de abril de 1947 .
22.865. Agricultura. De 7 de abril
de 1947. Declara caduco o Decreto n.? 16.{)61, de 12 de julho
de 1941. Pub. 110 D. O. de 9
de abril de 1947 .
22.866. Agricultura. De 7 de abril
de 1947. Concede à Usina Quei-

8

11)

13

N

íNDICE

págs,
roz Júnior Limitada, autorização para Iuncíonar corno emprêsa de mineração .. Pub , no
D. O. de 19 de abril de HW7..

13

22.86'7. Aoricull.ura . De 7 de abril
de 194'1. Autariza o cidadão

,bnlisileiro Manuel Alves Correia
Nunes a lavrar quartzo e associados no Municíplo de Cristalina, T~stad,o cl:;" Goiás. Pub ,
no D. O. de 16 de abril de
1947 .
22.8138. Agricultura. De "I de abril
de 1!J47. Autoriza o cidadão
brasileiro Alfredo Pedro Ribas
a pesquisar argila e associados
no mumcípio de Ponta Grossa
'Estad,() do Paraná. Pub , no D.
O. de 13 de abril de 19'17 ....
22. 3S!J. Agricultura. De "I de aoril
de 1947. Autoriza o cidadão
brasileiro F'Tancieco de Souza
Neto a lavrar jazí da de talco e
associados no munícínio de Pcnta Grossa, Estado do Paraná.
22.870. Agricultura. De 7 de abril
de 1947. Autoriza o cidadão
brasileiro Ivo Martins Barr-eto
a pesquisar a"gila e associados
no município <1'2 Ponta (J-roslsa,
Estado do P2J'anÚ" Puno no D.
O. de 16 de abril de HJ47 ....

13

14

14

15

17

22.876. Guerra. De 7 de abril de
194'1. Cria Tabela Numérica de
Pessoal Menealísta do Estabelecimento de Subsistência da 8."
Região Militar do Ministério da
Guerra. Pub. no D. O. de 9
de abri! de 194.7

24

22.8'17. Viacão. De 8 de abril de
1947. Extingue cargos excedentes. (M.V.O.P - Q. IH - P.
P.). - Pub. no D. O. de 9 de
abril de 1947

24

22.873. Viação. De 8 de abril de
1947. Suprime cargos extintos
(M.V.O.P. -Q. lU-P.S.).
Pub . no D. O. de 9 de abril de
1947 .

24

22.879. 'Viação. De 8 de abril de
1947. Suprime cargos extintos
(M.V.O.P. -Q. rn. Pub. no
D. O. de 10 de abril de 1947...

24

22.830. Viação. De 8 de abril de
HJ17. Suprime cargos extintos
(M.V.O.P. -Q. li). Pub. no
D. O. de 10 de abril de 1947...

25

22.881. Viação. De 8 de abril de
Hi47. Suprime cargos extintos.

25

22.882. Viacão. De 8 de abril de
194'[. Sup'rime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. lI). Pub no
D. O. de 10 de abril de 1947...

25

22.883. Viacão. De 8 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. lI). iPub no
D. O. de 10 de abril de 1947. . .

26

17

22.884. Viação. De 8 de abril de
UH7. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.IP. - Q. II). Pub , no
D. O. de 10 de abril de 1947...

26

17

22.385. Viacão. De 8 de abril de
1947. Sup'rime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. II). Pul:> no
D. O. de 10 de abril de 1947.. . 2 6

e associn dos no munícinío de

22.873. G;:eI'Ta. De 7 de abril de
19,,7. Cria o 4.° Batalhão de
;fiiDgenharia, com se-de em Itajubá .- B:stado de Minas g-e-.
rais. Pub. no D. O. de 9 de
abril de 1(W7 ................•
22.847. Guerra. De 7 de abrã de
1!J4'1. Aprova. o- Regulamento do
Servi!;o de Material Bélico, Pub.
no D. O. de 22 de abril de
1947
22.375. Guerra, De 7 de abril de
194'1'. Dispõe sôbre Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário Mensa.,
lista de repartições do Ministé-

rio da Guerra e dá <outras providências. Pub. no D. O. de
10 de abril de 1947

(M.V.O.P. - Q. TI). Pub no
D. O. de 10 de abril de 1947...

.22.871. Agl"icultU.1'iX. De 7 des bril
de 1947. Autoriza os cidadãos
brasileiros Isabel Monteiro Pe.,
droso, Leandro UngareJlí e João
iAv{;gEano a ,pesquisar quartzo
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Pub , no D.
O. de 16 de 8.bril de 194'1 .....

págs.

16

22.386. Viação. De 8 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. li). Pub. no
D. O. de 10 de abril de 1947...

26

ATOS

DO

PODER

v

EXECUTIVO

pâgs.
22.887. Viação. De 8 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q.X. - P.S.),
Pub , no D. O. de 10 de abril
1947 .

cão de terrenos pela Viação

2'7

22.888. Viação. De 8 de abril de'
1947. Extingue cargos excedentes
(M.V.O.P. - Q. VI - P.P.).
Pub. no D. O. de 10 de abril
1947 .
22.889. Viacão. De 3 de abril ele
1947. 'Extingue cargos extintos.

(M. V. O. P. - Q. VI - P.P.)
Pub , no D. O. de 10 de abril
19·47 .. . .....•........... "......
22.890. Viação. De 8 de abríl de1947. Substitui as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplemen-,
t·} r de Mensalistas e a Tabela
Numérica de Diaristas da ,Estrada de Feno Noroeste do Brasil.
Pub. no D. O. de 11 de abril
de 1947. .

págs.

27

Férrea do Rio Grande do Sul e
dá outras providências. :Pub. no
D. O. de 10 de abril de 19'!7. ..
22.896. Viacão. De 8 de abril de
1947. Aprova projetos e orçamentos para execução de obras
no prolongamento do Pôrto Esperançs a Corumbá, da Estrada
de Ferro Noroeste elo Brasil.
Pub. no D. O .. de 10 de abril de
194'1. .

4G

40

22.897. Viaçâo. I?e 3,~~ 81?ril ~e
1947. Declara ce utflídade pu21'"'1

blica terrenos necessários no
novo traçado da linha Tronco
da Companla Mogiana de- Es-

trn;d?s

ch.:~

Ferro, entre Cocais
de

e 'I'am.oaú . Pub , no D. O.

16 de abríl de 1947.

~2~1'

22.891. Viacão. De 8 de abril de
1947. Declara ele utilidade pú-

blica área de terra contígua à
esplanada da estação de Cedro,
na linha Tronco da Rê:le de
Viação Cearense. Pub. no D.
O. de 10 de' abril de 1947.... . 3 9
22.892. Viação. De 8 de abril de
1947. Aprova projeto e orçamento para construção de variante ínrüspensável à lígaçáo
da linha Tronco coma linha em
construção Joaquim Murtinho...
Fazenda Monte Alegre, da Rêde
de Viaçp,o Paraná-Santa Catarina. Puto no D. O. de 10 de
abril de 1947
~ .
3D
22. 8D". tlic:cão. De 8 de abríl de
1947. Aprova projetos e orça-o
mentes pua construção. de barragem e túnel nos rios Sg,nta,
Cruz e Santa Maria, no EstadÜ'
do Rio Grande do Sul. Pub. no
D. O. de 10 de abril de 1947 ..
39
22.894. viação, De 8 de de abril
de 1947. Aprova projeto e orçamento para construção de
bueiro capeado na variante Mírante-Guaíçara, da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil. Pub.
no D. O. de 10 de abril de 1947.. 39
22.895. Viação. De 8 de abril de
1947. Torna sem efeito o De ereto n.v 21.084. de 9, de maio
de 194,6, autoriza desapropria.

22.898. Viação. De 8 de abril de
1947. Declara de utilidade públíca, para desapropriação pela
ocmnannía Paulista de ,:EJstradas de Ferro, ár-eas de terra a
serem atravessadas Dor linha de'
transmissão. PuO. 110 D. O. de
23 de abril de 1947

22. !lOO. Juciica . De 9 de abril de
1947. Altera a Ta.bela Numérica Suplementar d-eextranumerário-.mensalistado Conselho Federal do Comércio Exterior e dá nutras provídências .
Pub , no D. O. de 11 ele abril de
1947 .
88.9'01. Exterior - Fazenda. De 9,
de abril de UH7. Abre, pelo Ministério das Relações Exte-riores, o crédito especial de Cr$
650. COO,DO, para classificação de
despesa. Pub. no D. O. de 11
de abril de 1947

41

41.

41.

43

22.902. Marinha. De lO de abril

de 19,17. Altera o artigo 13 do
Regulamento para a Escola de
Guerra Naval. Pub. 110 D. O.
de 12 de abril de 1947
22.903. Marinha. De 10 de abril
de 1947. Altera a alínea h do
art. 6.° do Decreto 11.° 18.660,
de 18 de maio de 1945. Pub. no
D. O. de 12 de abril de 1947...
22.904. Trabalho. De 10 de abrrl
de 1947. Altera sem aumento de
despesa", Tabela Numérica Ordínárf a
de
Extra numeráriomensalista da Delegacia Re-

43

43

VI

íNDICE

págs.
gional do Trabalho no Estado
do Rio de J ial1eir o, do Mlnístérío
do Trabalho, Endústr ia Le Comércio. Pub. no D. O. de 12,
de abril de 1947
22.905. Tmbalho. De la de abril
de 1947. Concede à sociedade
anônima Braniff Airways, Ineorporated, autorização para
funcional' na República. Pub ,
D. O. de 5 de maio de 194'1...
22.9'06. Trabalho. De 10 de abril
de 194'1. Concede à Oolúmbía
Capitalização S. A. autorização
par:,a runcíonar e aprova, com
modificações, os seus estatutos.
Pub. 110 D. O. de 18 de abril
de 194.7 .
22.907. 'Trabalho. De 10 de abril
de 1947. Aprova os novos estatutos d9, Companhia de Seguros
União Panificadora, com a alteracão do nome para Itatiaia
Companhia de Seguros. Pub .
no D. O. de 17 de abril de 1947.

44

46

46

47

22.903. Viação. De 11 de abril de

UH7 Suprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. UI - P. S.)
Pub. YlG D. O. de 12 de abril de
1!J47 . .

47

22. nD') Viação. De 11 de abril de
Dói. SUpl'í:11e cargos extintos.

(]\f.V.O.P. --

(~.

TIl -

P. S.)

Pnb. no D. O. de 12 de abril de

1917 . .

48

22. :Yi.O. Viação. De 11 de abril de
1947. ~Juprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. ITr - P. S.)
Pub. no D. O. de 12 de abril de
lS'U . .

48

22. ~n 1. Viacão. De 11 de abril de
194.7.2uririme cargos extintos.
O'/LV.O.iP. -- Q. UI - P . .8.)
Pub. no D. O. de 12 de abril de

19·n . .

49

22.912. Viacão. De 11 de abril de
1947. Sunrime cargos extintos.
OVLV.O.iP. -- Q. UI - P. S.)
Pub. no D. O. de 12 de abril de
1!3'\7 . .

22.913. Viação. De 11 de abril de
HH7. Sunrime cargos extintos.
(M.V.O.lP. - Q. UI - P. 8.)
Pub no D. O. de 12 de abril de
1947 . .

49

49

pága,
22.914. Viação. De 11 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.P. - Q. UI - P. a.)
Pub no D. O. de 12 de abril de
1947 . • ..•.....................
22.915. Viação. De 11 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
(M.V.O.'P. - Q. m - P. a.)
Pub. no D. O. de 12 de abril de
1947 . .
22.916. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q. P.).
Pub, no D. O. de 12 de abril de
de 1947 . .

50

50

51

22.917. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q. P.).
tt'"ub. no D. O. de 14 de abrü
de 1947 . .
22.918. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q. P.).
íPnb. no D. O. de .12 de abril de
de 1947 . .

51

22.919. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos exc-edentes. (M.M. - Q. P.).
Pub. no D. O. de 14 de abril
de 1947'

52

22.92'0. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q. P.).
Pub. no D. O. de 14 de abril
de 1947
22.921. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q. P.).
Pub. no D. O. de 14 de abril
de 1947
,. . . .
22.922. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q.P.). Pub,
no D. O. de 14 de abril de
1947 . . .
22.923. Marinha. De 11 de abril
de 19,47. Suprime cargos extintos. (M.M. - Q.S.). iPub. no
D. O. de 14 de' abril de 1947...
22.924. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Suprime cargos extintos. (M.M. - Q.S.). Pub , no
D. O. de 14 de abril de 1947...
22.925. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Suprime cargos extíntos. (M.M. - Q.8.). Pub. no
D. O. de 14 de abril de 1947...

51

52

52

52

52

53

53
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págs,

págs.
22.926. Marinha. De 11 de abril
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.M. - Q.,p.). Pub.
no D. O. de 14 de abril de 1947.
Aeronáutica. De 11 de
abril de 1947. Cria Séries Funcionais, altera as Tabelas Numérícas Ordinária e Suplementar de Extranumerários da Diretoria de Rotas Aéreas do
Ministério da Aeronáutica, e dá
outras providências. Pub. no
D. O. de 15 de abril de. 1947 ..
22.928. Aeronáutica. De' 11 de
abril de 1947. Cria a Tabela
Numérica 'Ordinária de Extranumerário-mensalista do Curso
de Estado Maior, do Ministério
da Aeronáutica. Pub. no D. O.
de 14 de abril de 1947. .
.
22.929. Aeronáutica. De 11 de
abril de 1947. Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessáríos à Base
Aérea do Salvador, Estado da,
Bahia. Pub. no D. O. de 14 de
abril de 19·47
.
22.930. Fazenda. De 12 de abril
de 1947. Abre, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito extraordinário de Cr$ 15.000.mo,00 para
SOCDITO e auxílio às localidades
atingidas pelas enchentes últí.,
mamente verificadas no País.
'Pub , no D. O. de 14 de abril
de 1947
.
22.931. Justiça: De 11 de abril
de 1947. Prorroga o prazo a que
se refere o artigo 1.0 do De.,
ereto n. ° 17.395, de 19 de dezembro de 1944. Pub. no D. O.
de 17 de abril de 1947
.
22.932. Agricultura. De 14 de
abril de 1947. Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de diversas áreas de
terras, necessárias à execução
das obras para ampliação P,Dl'
etapas sucessivas, do aproveitamento realizado pela Companhia de Carris, Luz e Fôrça de.
Rio de Janeiro, Limitada, na
usina de Ribeirão das Lajes.
rPub. no D. O. de 19 de abrü
de 1947. Retif. no D. O. de 19
de junho de 1947. .
.
22.933. Trabalho. De 14 de abril
de 1947. Concede à sociedade
anônima "Amer Brasil Com.,
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pany" autorização para funcionar na República. Pub. no
D. O. de 24 de maio de 1947.
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22.934. Trabalho. De 14 de abril
de 1947. Concede à sociedade
"Navegação Oabofrtense Limi-

tada" autorização para funcio-
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nar como empresa de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decretolei n,v 2.784, de 20 de novembro
de 1940. Pub. no D. O. de 28
de abril de 1947.

70

22.935. Trabalho. De 14 de abril
de 1947. Concede à sociedade
anônima "Transmar S. A. -

60

Transportes Marítimos" autorização para funcionar corno
emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei número 2.7'84, de 2rO de novembro de
71

1940. .

De 14 de
abril de 19'~7. Retifica o art. L°
do Decreto número 17.746, de
2 de Ievereíro de 1945. Pub. no
D. O. àe 16 de abril de 194'1..

22.936.
61

Agricultura.

71

Agricultura. De 14 de
aoríl de 1947. Retifica o art. 1.0
do Decreto número 20.608, de
19 de revereíro de 1946. Pub. no
D. O. de 17 de ábril de 1947..
71

22.937.

61

61

22.9'38. Justiça. De 15 de abril
de 1947. Suspende o funciona-

mento, em todo o Território Nacional, da associação civil
"Uniã,o da Juventude Comunista". Pub. no D. O. de 15 de
abril de 1947

72

Agricultura. De 15 de
abril de 1947. Renova o Decreto n,v 17.510, de 30 de novembro de 1944. Pub. no D. O. de
17 de abril de 1947

73

Agricultura. De 15 de
abril de 1947. Renova o Decreto
n.> 16.333, de 9 de agôsto de
1944. Pub. D. O. de 17 de abril
de 1947. Pub. no D. O. de 17
de abril de 1947

74

Açricuituro, De 15 de
abril de 1947. Rennva o Decreto n.? 17.492, de 30 de dezembro de 1944. Pub. no D. O. de
17 de abril de 1947
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Irandela a lmvra'r calcârio no
munícípío de Prados do Estado
de Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 18 de abril de 1947.
22.943. Agricultura. De 15 de
abril de 19·47. Autoriza o cidadão brasileiro Elias Neves dos
Santos a pesquisar talco e associados no Distrito Federal.
Pub. no D. O.' de 18 de abril
22.942.

de 1947 .

dente. (D.A.S.P. - Q.P.).
Pub. no D. O. de 18 de abril de

7~

79'

Açricultura, De 16 de
abril de 1947. Renova o Decreto
n.o 17.438, de 27 de dezembro
de 1944. Pub. no D. O. de 18
de abril de 1947...............
80
22.954. Agricultura. De 16 de
abril de 1947. Renova o Decreto
n.v 15.292, de 6 de abril de 19·4<1.
Pub. no D. O. de 18 de abril
de 1947 .
80
22.955 Agricultura. De 16 de
abril de 1947. Renova o Decreto
n.? 16.208, de 26 de julho de
1944. Pub. no D. O. de 18 de
abríl de 1947...................
80
22.956. Agricultura. De 16 de
abril de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro André Mulaski a pesquisar argila e MSOeiados no município de Ronta
Grossa, Estado do Paraná. Pub-.
no D. O. de 18 de abril de 1947. 81
22.957. Agricultura. de 16 de abril
de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Guilherme Stoltz
a pesquisar argila e associados:
no munícínío de Ponta Grossa,
Estado doParaná. Pub. no D.
O. de 18 de abril de 1947
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de 1947. Extingue cargo exce-
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22.952. Justiça. De 16 de abril de
1947. 'Extingue cargo excedente.
(D.A.S.F. - Q.P.). Pub. no
D. O. de 18 de abril de' 1947 .. 79

22.944.

dão brasileiro Osvaldo Sampaio
a lavrar minérios de chumbo e
associados no munícínír, de Lpo.,
ranga, F.stado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 18 de abril
de 1947 .
22.945. Guerra. De 16 de abril
de 1947. Transfere runcão em
Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário- mensalista. de repartições do Ministério da Guerra. Pub , no D.
O. de 18 de abril de 1947
22.946. Guerra: De 16 de abril
de 1947. Altera os arts. 11, 17,
e 18 do Regulamento para os
Grandes Comandos , Pub. no D.
O. de 18 de abril de 1947.......
22 . !:J47. Guerra . De 16 d e abril
de 1947. Declara de utilidade
pública c antortza a desapropriação de duas áreas de terre.,
nos. inclusive benfeitorias nelas
existentes. necessárias aos ser.,
viços de uma Unidade do Exército Nacíons 1. Puh. no D. O.
de 18 de abril de 1947
22.948. Justiça. De 16 de abril de
1947. Altera. sem a umcnto de
despesa, a Tabela Numérica 01'·dinária. de Fxtranumerário_
mensaüsta dr> D. A. S. P.
Pub. no D. O. de 18 de abril
de 1947 .
22. rlNl,. Juetic«, De .16 de sbril de
1947. Sl1Drime cargos provísórim.
(D.A.S.,P.
Q.P.).
Pub. no D. O. de 18 de abril
de 1947 .
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22.951. Justiça. De 16 de abril de
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abril de 1947. Outorga à Sodedade Anônima Indústrias Heunídas Fr anciseo Matarazzo do
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Araújo para aproveitamento da
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abril àe 1947. Outo-rga a Pedro.
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de 29 de abril de 1947
22.995. Kr:terior. De 23 de abril
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23.017. vuiciio . De 29 de abrrlde
1947. Su~)rime cargos extintos.
M.V.O.P.
Q. 11.
Pub.
no D. O. de 2 de maio de 1!),47. 1119
23,018. Viação. De 29 de abril de

1947. Suprime cargos extintos.
M.V.O.,p. Q. 11. Pub.
no D. O. de 2 de maio de 19,47.

H9

23.019. Viactio . De 29 de abril de
1947. Suprime cargos extintos.
M.V.O.P. Q. 11.
Pub.
no D.a. de 2 de maio de 1947.

M9

págs.
23.021. Viação. De 29 de abril de
1947. Aprova projeto e orça
mento para a construção do 5.°
trecho da variante Eng,enheiro
Bley-Rio Negro. Pub. D. O.
de 2 de maio de 1947
23.022. Viação. De 29 de abril de
1947. Aprova projetos e orçamentos para ampliação e ligação de armazéns no Pôrto do
:Rio Grande. Pub. no D. O. de
2 de maio de1947..............
23.023. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Renova o Decreto
n.? 17.003 de 26 de outubro de
1944. Puh. no D. O. de 3 de
maio de 1947
23.024. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Renova o Decreto n.s 17.611 de 16 de janeiro
de HH5. Pub. no D. O. de 3
maio de 1947
23.025. Aariculturõ: De 3:) de
abril de 194.7. Renova D Decreto n.v 17.478, de 30 dezembro
de 1944. Pub , no D. O. de 3
de maio de 1947
23.026. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Autoriza os cída.,
dãos brasileiros Abelardo do
Carmo Reis e Agenor Ferreira
R:lb.e1o a pesquisar feldspato,
quartzo,baritina e associados
no município de Niterói, Estado
do Eio de .Janeiro. Pub. no D.
O. de 17 de maio de 19,47......
23.02'7. Agricultura De 30 abril
de 19-47. Autoriza a emprêsa
de mineração Companhia Geral de Minas a lavrar bauxita
e associados no município de
Poços de Caldas, Est.ado de Jl"finas Gerais. Pub. no D. O. de
17 de maio de 1947...........
23.028. Agricultura. De 30 de
abrí l de 1947. Autoriza o cída,
dão brasileiro Luís Ceccato a

120

12'0

121

121

121

122

12,2

pesquisar caulím e associados

23.020. Viacão. De 29 de abril de
1947. Suprime cargo extinto.
M.V.O.IP.
Q.
11. Pub.
no D. O. de 2 de maio de 1947. 12G

no município de Campo Largo,
Estado do Paraná. Pub. D. O.
de 17 de maio de 1947 ........ 123
23.029. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Autoriza 00 cidadão brasileiro Raimundo de
Aguiar Freitas a pesquisar alú.,
men e associados no munieípío
de Perípert, Estado de São
Paulo. Pub. no D. a. de 17
de maio de 1947
. . . . . . 128

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

págs.
23.030. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro L€IOn Nicolau NOoguelra de Borba a pesquisar
mica e associados no município de Governador Valadares,
Estado de Minas oeraís. Pub,
no D. O. de 17 de maio de. 1947. 124
23,031. Agricultura. De 30 de
abril de 1947. Autoriza o cidadão brasileira Ricardo Jafet a
lavrar carvão mineral no município de Urussanga, Estado de
Santa Catarina. Pub. no D.
O. de 17 de maio de 1947.....
23.032. Guerra. De 30 de abril de
1947. Declara de utilidade pública e autoriza a desapropría.,
cão de uma área de terreno,
necessária a se-rviço do Exército Nacional. Pub , no D. O.
de 3 de maio de 1947
23.033. Fazenda·. De 2 de maio
de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Manuel Carneiro a comprar pedras preciosas.
Pub. no D. O. de 6 de junho
de 1947
"
,.
23.034. Viação. De 2 de maio de
1947. Aprova programa de obras
em substituição ao programa
de obras e aquisições aprovado
pelo Decreto n.? 21.85'1, de 13
de setembro de 1946. Pub. no
D. O. de 5 de maio de 1947...
23.03:>. Viacão. De 2 de maio de
1947. Aprova Regulamento para
o serviço de tomada de contas
às estradas de ferro fiscalizadas pelo Govêrrio Federal.
Pub , D. O. de 5 de maio de
1947
. . . . .... . .. .. .. . . . . ..
23.036. Viação. De 2 de maio de
1947. Aprova projeto e orçamento para a dragagem do canal de acesso e da bacia de
evolução do pôrto de Laguna.
Pub. no D. O. de 5 de maio de
1947
" ..
. . . . . ..
23.037. Viação. De 2 de maio de
1947. Aprova projetos e orçamentos relatfvosa obras e melhoramentos no põrto de Pôrto
Alegre. Pub. D. O. de 5 de
maio de 1947
.. .. .. .. .. ....
23.038. Aeronáutica De 2 de
maio de 1!}47. Introduz modi-

ficações

no

Decreto

número

xIII
págs.

22.469, de 18 de janeiro de
1947. Pub , no D. O. de 5 de
maio de 1947 ...........•......

132

23.039. AgTicurtura De 5 de
maio de 1f!47. Autoriza a cidadã brasrleíra Luísa Lage a pes-·
quis ar água mineral no município de Santo André, Estado
de São Paulo. Pub. no D. O.
de 7 de maio de 1947
137
23.040. Agricultura De 5 de
maio de 1947. Autoriza o cida-

125

dão brasíleíro Alcenor de Oliveira Oorreía a pesquisar calcário e associados no município
de Matozínhos, Estado de Minas Ge-rais. Puh. no D. O. de
7 de maio de 1947
137

23. OU. Arfricultura -- De 5 de
de maio de 194'7. Autoriza a ci125

dadã brasileira Maria José de

Aquíno a pesquisar calcário e

quartzo no Município de Pr.ados, Estado de Minas Gerais.
Pub. no D. O. de 7 de maio
de 1947 ...................•... 137
126

126

23.042. Aoricuitura De 5 de
maio
1947. Renova o Decreto n.? 17.001, de 26 de outubro
de 1944. Puh. no D. O. de 7
de maio de 1947

de

23.043. Agricultura maio de 1947. Renova
to n. 16.554, de 8 de
de 1944. Pub. no D.
de maio de 1947

138

De 5 de
o Decresetembro
O. de 7
139

23.044. Agricultura De 5 de
maio de 1947. Altera, sem au-

126

131

131

mento de despesa, Tabelas Numéricas Suplementares de Ex-·
tranumerártos-mensaíístas de
repartições do Ministério d!li
Agricultura e dá outras providências. Pub , no D. O. de 7 de
maio de 1947
139

23.04.5. Agricultura De 5 de
maio de 1947. Retifica a ta.bela
anexa ao Decreto n.? 22.863, de
7 de abril de 1947. Pub. no
D. O. de 7 de maio de 1947 ...

139

23.046. Justiça TrabalhoDe 7 de maio de 1947. Suspende o funcionamento em todo o
Território Nacional da "Confederação dos Trabalhadores do
Brasil". Pub. no D. O. de 7 de
maio de 1947.
141
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23.047. Exterior - De 7 de maio
de 1947. Exclui do regime de
fiscalização a firma que menciona. Pub , no D. O. de fl de
maio de 1947. ,.,
,....

142

23.048, Guerra - De 7 de maio de
1947. Declara de utihdarie pública e autoriza a desapropriação de dois írnóveís, necessários
ao serviço do Exérci to Nacional. Pub , no D. O. de D de
maio de 1947

142

De 7 de maio
de 11:)',7. Declara de utilidade
pública e autoriza a dcsapropriacáo de três áreas de terrenos necessários para a construção de quartel para uma Unidade do Exército Nacional ,
Pub. no D. O. de 9 de maio de
1947
143
23.050. Agricultura
De 'I de
maio de 1047. Renova o Decreto n.? 17.4-11, de 27 de dezembro
de 19~4. Pl1b. no D. O. de [) de
maio de 194'l
143
23.049. Guerra -

23.051.. Açricuuuro.
De 7 de
maio de 1947. Retifica o artigo
1.0 do Decreto n.? 15.934, de
28 de Tunho de 1944. Pub. no
D. O. 'de 9 de maio de 184'1 .. ,

144

23.0[,2. Agricul1.ura, De 7 de
ITlSiO de 1fJ4'7. Concede à Dal
Zotto. Ec1er 8: Cia. Ltda , autocrizaçi5G para funcionar como
emnrêsa de en ergia elétrica.
Pub. no D. O. de 31 de maio
de 1947
144
23.053. Aoricultura -- De 7 de
maio de' liJ47. Autoriza a cidadã brp,siisira M,u'ia de LOUT'de-s.
Pereira Nunrs Coelho a pesqui-

sar mica e associados no municínío fie Pecanha. do Estado de
Minas Gerais. Pub. 11o D. O.
de 9 de maio de 19·17

D~ 7 de
maio de 1917. Autoríaa o cídadão brasíletroaosé Silva de Assis a In V'J.Ttl" acre € assoeíados
no município de Ltabírf to, Estado de lVfinas Gerais. Pub . no
D, O. de 9 de maio de 1917 ...

144

23.054. A.c;ric1!ltllTa-

23.055. Agricultura
De '7 de
maio de 1947. Autoriza a firma
Andréa 8alvini & Cla , Ltda. a
pesquisar mármore e associações
no município de Mar de Espa-

145

págs,
nha, Estado de Minas Gerais.
Pub. no D. O. de 9 de maio
de 1947
,
".,
'.
23 . 056. Agricultura De 7 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Maurício de Aguiar a pesquisar calcário e associados no munícípio de Itaocara, Estado do Rio
de Janeiro. Pub. no D. O. de
12 de junho de 1947
23.057. Agricultura
De 7 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José Marcclíno da
F'onseea a pesquisar grafita e
associados . no Município de
Conselheiro Lafaiete, Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 9 de maio àe lf)47
23.058. Agricultura De 7 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro -Joâo Coutinho
Soares a lavrar a jazida de
água hipotermal-olígometálíca
nos municípios de Jacuí e S.
Sebas.tião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais. Pub , no D. O.
de 9 de maio de 1947
23.059. Agricultura
De 7 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro João Larnarca a
pesquisar água mineral no munícípío de Leopoldina, E-sta,do
de Minas Gerais. Pub , no DiáTio Oficial de 9 de maio de
1947
,
,

145

146

146

147

148

De 9 de
maio de 19·47 . Altera, sem .a1lmanto de despeza, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Pronto Socorro do oaleão, do Ministério da Aeronáutica. Pub. no D. O. de 12 de
maio de 1947
149

23.060. Aeronáutica

_

23.061. Justiça - De 12 de maio
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M. J. N. r. - Q. P.).
Pub. no D. O. de 14 de maio
de 1947

151J

2,3.062. Justiça - De 12 de maio
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M .•T. N. r. - Q. P.).
Pub , no D. O. de 14 de maio
de 1947
,
, 152
23.063. Justica - De 12 de maio
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M. J. N. 1. - Q.
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pâgs ,
P.). Pub. no D. O. de 14 de
maio de 1947
23.084. Justiça - De 12 de maio
de 1947. Extingue cargos excedentes. (M. J. N. 1. - Q.
P.). Pub. no D. O. de 14 de
maio de 1947
23.065. Justiça - De 12 de maio
de 1947. Altera, com redução de
despesa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárromensalista do Conselho Federal de Comércio Exterior e dá
outras providências. Pub. no
D. O. de 13 de maio de 1947.
Retificado no D. O. de 26 de
maio de 1947
23.066. Exterior - De 12 de maio
de 1947. Libera os bens que mericíoria. Pub. no D. O. de 14
de maio de 1947
23.067. Trabalho - De 12 de maio
de 1947. Altera o Regimento do
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, do Mínístérío do Trabalho, Indústria e
Comércio. Pub. no D. O. de
14 de maio de 1947
De 12 de
23.Ü63. Trabalho
maio de 1947. Altera a redação
do item lU do art. 1.0 do Decreto n.? 22.860, de 2 de abril
de 1947. Pub. no D. O. de 14
de maio de 1947
23.069. Ouerra - De 12 de maio
de 1947. Dá nova redacão a dois
dispositivos do Regula"mento do
Serviço de Engenharia do Exél'cito. Pub , no D. O. de 14 de
maio de 1947
23.070. Guen'c:, - De 12 de maio
de 1947. Dá nova redação a um
dispositivo do Regulamento do
Serviço de Transmissões. Pub ,
no D. O. de 14 de maio de 19'17
De 12 de
maio de 1947. Transfere função
da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Biblioteca Nacional para idêntica Tabela do 'Instituto
Benjamin Constant, do Ministério da Educação e Saúde.
Pub. no D. O. de 14 de maio
de 1947

152

153

153

155

155

156

156

156

23.071. Educação

De 12 de
maio de 1947. Transforma função da Tabela Numérica Ordí-

23.072. Educação

xv
págs,

náría de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de
Malária, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério
da Educação e Saúde. Pub. D.
O. de 14 de maio de 1947
23.073. Agricultura - De 11 de
maio de 1947. Altera, sem aumento de despesa, as Tabelas
:Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráriomensalista do Serviço de Proteção aos índios do Ministério
da Agricultura. Pub. no D. O.
de 17 de maio de 1947 .........
23.074. Viação - Füzenda - De
12 de maio de 1947. Abre ao
Ministério da Viação e Obras
Públicas 00 crédito especial de ..
Cr$ 26.100.000,00, para atender
ao prosseguimento da construção de trechos ferroviários. Publicado no D. O. de 14 de maio
de 1947
23.0075. Fazenda - De 12 de maio
de 1947. Autoriza estrangeira a.
revigorar aforamento de terreno de acrescido de marinha que
menciona, situado nesta Capital. Pub. no D. O. de 19 de
maio de 1917
23.076. E.rterior - De 13 de maio
de 1947. Promulga o Convênio
entre o Brasil e 00 Panamá, firmado no Rio de Janeiro, a 6 de
março de 1944. Pub. no D. O.
de 15 de maio de 1947
23.077. Traoallu: - De 15 de maio
de 1947. Concede à sociedade
ltalcable Compagma Italiana
dei oaví TeJegrafid Sottomariní autorização para. continuar a
funcionar na República sob a
denominação de Italcable Servízí Ca blografici Radíotelegrafiei Società per Azioní . Pub . no
D. O. de 17 de junho de 1947 ..

157

157

161

161

161

166

23.079. Agricultura De 16 de
maio de 1947. Renova o Decre0
to 11. 17.030, de 1 de novembro
de 1944. Pub. no D. O. de 24

de maio de 1947

157

167

De 16 de
maio de 19·17. Autoriza a cícadá brasileira Donatfla França
Abreu a lavrar mármore no
munícípío de Set·e Lagoas, Estado de Minas Gerais. Puh , no
D. O. de 24 de maio de 1947 .. 167

23.080. Agricultura -

XVI
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De 16 de
maio de 194'1. Autoriza a Companhia "Elétrica Caíuá" a construir uma linha de transmissão
entre a cidade de Lucólia e a
localidade de Adam:mtina, no
município de Lucélia, Estado
de São Paulo. Pub , no D. O.
de 26 de junho de 194'1
168

23.081. Agricultura -

De 16 de
maio de 1947. Outorga à Emprêsa Elétrica Fôrça e Luz Santo Antônio t.ímitada, com sede
em Haí, Estado de São Paulo,
concessão para o aproveitamento de energia hidráulica existente no ríbeírão Carrapatos,
município de Uai, distrito de
igual nome, E'stado de São Pau...
lo. Pub. no D. O. de 24 de
maio de 1!H7
168

23.082. Agricultura -

23.081. Aqriculiura De 16 de
maio de 1917. Ou torga à Companhia Industrial Itaúnense,
com sede em Ibúna. concessão
para o aproveitamento de energía hidráulica existente no rio
Sào J'oão, distrito da sede, município de Itaúna, Estado, de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 24 de maio de 19-17
170
23.085. Aqricultura De 16 de
maio de 1917. Declara de utilidade núblíoa e autoríz-, H, C0m'pa.nhia Fôrça e Luz Carioba
S. A. a desapropriar diversas
áreas de terras nccessárías a
construcão da linha de transmissão entre a Usina hidroelétrica de Americana. e .H, sub-estação Taubaté, em Campinas,
Estadu de Sâo Paulo, a que está
autortzaua pelo Decreto núme1'0 18.880, de 15 de junho de
1945. Pub. no D. O. de 30 de
maio de 1947
172
23.086. Guerra - Fazenda _. De
17 de maio de 1947. Dispõe sô-

bre imóveis, incorporados ao patrimônio nacionsl. Pub , no D.
O. de 17 de maio de 1947

173

23.087. Eduroriio
De 19 de
maio de 1947. Autoriza o f'uucíonarnento do curso- de jornalismo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São
Bento, da Unive-rsidade Católica de São Paulo. Pub. no D. O.
de 23 de ll1aio àe 1947
173

págs.
De 19 de maio
de 19'17. Concede à Sociedade
Anônima "Bausch & Lomb do
Brasil Ltd.", autorização para
continuar a funcionar na República. Pub. no D. O. de 23 de
maio de 1947
23. OlH. Justiça - De 19 de maio
de 1917. Declara de utilidade
pública o J:nstituto Neo-Pítagórico, de Curitiba, Estado do
Paraná. Pub. no D. O. de 21
de maio de 1947
23.092. Aeronáutica - De 19< de
maio de 1947. Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranu-·
merárío-mensalista do Depósito
de Aeronáutica do Rio de Janeiro, do Ministério da Aeronáutica. Pub. no D. O. de 2,1
de maio de 1947
23.094. Viação - De 27 de maio
de 1947. Altera a Tabela Numérica Ordinária do Pessoal da
Comissão de Marinha Mercante. Pub. no D. O. de 6 de junho- de HW7. Reprodu. no D.
O. de 7 de junho de 1947
23.095. Agricultura De 27 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro, Alberto Alves do
Vale a pesquisar argila e associados no município de Magé,
Est~,do do Rio de Janeiro. Pub.
no D. O. de 3D de maio de
1947
"
,..........
23.096. Agricultura De 27 de
mato de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro J·oão' Batista
Guido a pesquisar argila e associados no município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pub. no D. O. de 3D de maio
de 1947
23.09'7 . Agricultura - De 27 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasítcíro Ar! Freitas Mér~
cio a pesquisar carvão mineral
no município de Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul. Pub.
no D. O. de 30 de maio de
1947

23.000. Trabalho -

23. 098. Agricultura - De 27 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Nélson Simplício
da Silva a pesquisar diamantes e associados no município
de Diamantina. Estado de Mi-

174

174
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180

181
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nas Gerais. Pub. no D. O. de
30 de maio de Hl47

182

23. 099. Guerra - De 28 de maio
de 1947. Dispõe, sem aumento
de despesa, sôbre as Tateias
Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranllmeráric,smensalista do Pôst o de Assistêneía da Vila Militar. do Ministério da Guerra e dá outras
providências. Pub. no D. O. de
30 de maio de 1947
182
23.100. Exterior
De 28 de
maio de 1947. Libera os bens
que menciona. Pub. no D. O.
de 30 de maio de 1947
182
23.101. Exterior Fazenda[)e 28 de maio de 19·17. Trans-

fere ao Banco do Brasil Sociedade Anônima o encargo de
liquidar as operações remanescentes da firma que menciona e
dá outras providências. Pub ,
no D. O. de 30 de maio de
1947

183

23.102. Exterior
De 28 de
maio de 1947. A.prova o Regu-

lamento para o Serviço Consular Honorário do Brasil. Pub ,
no D. O. de 31 de maio de
1947. Retif. no D. O. de 2 de
junho de 1917
23.103. Exterior - De 28 de maio
de 1947. Faz pública a adesão,
por parte do Govêrno das F'llipínas à Convenção para a melhoria da sorte dos feridos e enfermos nos exércitos em campanha e à Convenção relativa
ao tratamento dos prisioneiros
de guerra, firmadas em Genebra, a 27 de julho de 1929. Pub.
no D. O. de 30 de maio de
1947

183

de 1940. Pub. no D. O. de 30
de maio de 1947

23. 106. Açricultura - De 28 de
maio de 194'7. Altera a Tabela Numérica Ordinária de Ext ra n 11 merário-mensaüsta do
Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas, do Mí.,
nístérío da Agricultura e dá
outras provídênc.as , Pub. no
D. O. de 30 de maio de 1947 ...
23.103. Açricuitura - De 28 de
maio de 19,17. Retífica o Decreto n.v 21..255. de 31 de maio
de 1946. Pub. no D. O. de 30
de maio de 1917
23.109. Aariculiura -- De 28 de
maio de 1947. }1"mova o Decreto '11.0 15.928, de 23 de junho de
HJ44.. Pub. no D. O. de 11 de
junho de 1947
23.110. Agricultura - De 28 de
1118.10 ài" HH7. Renove o Decreto 11.° 17. GRil. de 25 de janeiro de 1945. Pub. no D. O. de
11 de junho de 1947
23.111. Agricultura - De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brastlelro .J08.0 Kuhn a
lavrar argila, areia e associados no município de São Paulo,
Estado de São Paulo. Pub , no
D. O. de 11 de junho de 1947

191

191

193

193

193

194

município de Bicas, Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 11 de junho de 1947

189

Exterior
De 28 de
maio de 1947. Faz público o depósito dos instrumentos de

aceitação, por parte de diversos países, da Convenção que
cria uma Organização Educa-

189

195

23.113. Açricultura - De 28 de
maio de 1947. Autoriza Irnaco

Indústria de Materiaís de Oonstrucão S. A. a pesquisar areia,
argila e granito no munícípío e
Esta do de São Paulo. Pub . no
D. O. de 11 de junho de 1947.. 196
De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José da Silva a
pesquisar quartzo e associados
no munícínío da Capital do Estado de São Paulo. Pub. no D.
O. de 11 de junho de 1947 .... 197

23.114. Agricultura -

de Oerqueíra, a pesquísaa-

Nações Unidas, firmada em
Londres, a 16 de novembro de
1945. Pub. no D. O. de 30 de
maio de 1947
23.105. Agricultura De 23 de
maio de 1947. Altera os artigos
17, 18, 20 e 42 do Decreto número 6.629, de 20 de dezembro

págs.

23.112. Agricultura - De 28 de
maio de 1947, Autoriza B. El11prêsa Caulirn Limitada a lavrar caulím e assccíados no

23.104.

nes

XVII

23.115. Aqriculiura - De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cida-

dão brasileiro Fiorelli Peccícac.,
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co a lavrar caulim e associados
no munícípio e Estado de São
Paulo. Pub. no D. O. de 11 de
junho de 1947
197
23.116. Agricultura - De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Nilton Piantino
a pesquisar calcário e associados no município de Passos,
,Estado doe Minas Gerais. Pub.
no D. O. de 11 de junho de
1947
198
23. 117. Agricultura - De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Caggiano a pesquisar argila e assocíados no município de Imbituva, Estado do Paraná. Pub,
no D, O. de 11 de junho de
1947

199

De 28 de
maio de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Clérto de Alcântara Espíndula a pesquisar
quartzo e associados no município de Oclatina, Estado do E,spirita Sallto. Pub. no D. O. de
11 de junho de 1947
199
23.119. Aqricultura - De 28 de
maio ele 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Angelo Lino Lamonato a pesquisar argrla -e associados no município de Duque de Caxias, Estado, do Rio
de Janeiro. Pub. no D. O. de
de 11 de junho ele 1947
199
23.118. Agricultura -

23.120. Viação - De 28 de maio
de 19'17. Aprova orçamento relativo à construção do Armazém A-7, no pôr to de Põrto Ale-

gre, em substituição ao aprovava-do pelo Decreto n. o 2..749,
de 11 de junho de 1938. Pub.
no D. O. de 6 de junho de
194.7
200
23.121. Viação - De 28 de maio
de 1917. Aprova modítlcações

no projeto de contenção do terranleno do cais do oõrtc de .:!tajai e respe-ctivo' orçamento.
Pub. no D. O. de 30 de maio
de 19<17
200
23.122. v iacão - De 28 de maio
de 1947. Aprova projeto e or-

çamento para a construção da
ponte sôbre o canal do Imunana. Pub. no D. O. de 30 de
maio de 1947
201

págs.
23.123. Viação ~ De 28 de maio
de 1947. Aprova projetos e 01'-

çamentcs

para execução de
obras previstas no plano geral
de saneamento da Baixada
Fluminense. Pub. no D. O.: de
30 de maio de 1947
23.124. Viação - De 28 de maio
de 1947. Aprova projetos e orçamentos para execução de
obras previstas no plano geral
de saneamento da Baixada
Fluminense. Pub. no D. O. de
30 de maio de 1~47
23.125. Guerra - De 28 de maio
de 1947. Aprova a lotação numérica das carreiras de DaetíIógraf'o, Escriturário e Oficial
Administrativo do Quadro Permanente do Mínístérío da Guerra. Pub. no D. O. doe 9 de junho de 19-17
23.126. Viação - De 29 de maio
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. - Q. IV.).
Pub. no D. O. de 31 de maio
1947

de

201

201

202

208

23.127. Viação -

De 29 de maio
de 1!)'47. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. Q.
IV. ).. Pub , no D. O. de 31 de
maio- de 1947
208

23.128. Viação

~ De 29 de maio
de 1947. Suprime cargos extin-

tos. (M. V. O. P.

Q.

IV.). Pub. no D.O. de 31 de
maio de 1~47
209
23.129. Viaçâo - De 29 de maio
de 1947. Suprime cargo extinto (M. V. O. P.
Q.
IV.). Pub. no D. O. de 31 de

maio de 1947

209

23.130. Viaç6.o - De 29 de maio
de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V. O. P.
Q.
IV.). Pub. no D. O. de 31 de

maio de 1947

209

23.131. V'lação - De 29 de maio
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P.·
Q.
IV.). Pub , no D. O. de 31 de

maio de 1947

209
De 30 de
maio de 1947. Suprime cargos
extintos. (IM. M. - Q. S.).
Pub. no D. O. de 2 de junho
de 1947
210

23.132. Marinha
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23 .133. Marinha
J)e 30 de
maio de 1947. Extingue cargo
excedente; (M. M. _ Q. P.).
Pub. no D. O. de 2 de junho
de 1947
23.134. Marinha - De 30 de maio
de 1947. Extingue cargo excedente. (M. M.
Q. P.).
Pub. no D. O. de 2 de junho
de 1947
2·3.135. Marinha - De SOde maio
de 1917. Extingue cargo excedente. (M. M. - Q. P.). Pu-blícado no D. O. de 2 de junho de 1947
23.136. Marinlui - De 30 de maio
de 1947. Extingue cargosexcedentes. (M. M.
Q. P.).
Pub. no D. O. de 2 de junho
de 1947
23.137. Aeronáutica - De 30 de
maio de 1947. Altera a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Hospital Gentral da Aeronáutica.
Pub. no D. O. de 2 de junho
de 1947
23.138. Viação - Fazenda - De
30 de maio de 1947. Abre. pelo
Ministério da Viação e Ohras
Públicas, o crédito especial de
o-s 26.100.000,00, para prosseguimento da construção de trechos ferroviários. - Pub. no
D. O. de 2 de junho de 1947 ..
23.139. Aeronáutica - De 2 de
junho de 1947. Altera o artigo 4. do Decreto n.? 21.769-<A,
de 30 de agôsto de 1946. Publicado no D. O. de 4 de junho
de .1947
23.140. Aeronáutica De 2 de
junho de 1947. Transfere função de extranumerário-mens-alista e dá outras providêncías.
Pub. no D. O. de 4 de junho
de 1947

210

210

210

211

2·11

213

213

213

23 .141. Trabalho - De 2 de junho de 19{7. Concede à sociedade anônima "Bombas e Equipamentos Benriett, Ltda.", autorização para continuar a funcionar na República. Pub. no
D. O. de 18 de junho de 1947 .. 213
De 2 de junho de 1947. Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da
Companhia de 8eguros Pan-

23.142. Trabalho -

EXECUTIVO

XIX
pága,

América. Pub. no D. O. de 21
de junho de 1947
23.143. Trobalho - De 2 de junho de 1947. Suprime cargos
. provisórios. (M. T. r. C. Q. P.). Pub. no D. O. de 4
de junho de 1947
23.144. Trabalho - De 2 de junho de 1917. Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional do Trabalho
do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio. Pub. no
D. O. de 4 de junho de 1947 ..
23 .145. Trabalho - De 2 de junho de 1947. Dispõe sôbre o pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado e dá outras providências. Pub. no D. O. de 10 de
junho de 1947
23.147. Eclucação - De 2 de junho de 1947. Concede reconhecimento; sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Nossa. Senhora
de Sion, de Campanha. Pub .
no D. O. de 19 de junho de
1947
23.149. Educação - De 2 de junho de 1947. Concede reeorihecímento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Sagrado Coração, de oaruaru. Pub. no
D. O. de 11 de junho de 1947..
23.150. Educação - De 2 de junho de 1947. Autoriza o Ginásio Dom Bosco, de Goiânia, no
Estado de Goiás, a funcionar
como Colégio. Pub. no D. O.
de 11 de junho de 1947
23.:151. Educação - De 2 de junho de 194'7. Concede reconhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial
do Ginásio Imaculada Conceição, de Natal. Pub. no D. O.
de 26 de junho de 1947
23.152. Açricultura - De 2 de
junho de 1947. Declara de utilidade pública, para desapropriação pelo Ministério da Agricultura, as terras que mencíona, destina-das ao Núcleo Colonial de Maeaé, no Estado do Rio
de Janeiro. Pub. no D. O. de
4 de junho de 1947
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214
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216
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232

232

232

232
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De 4 de junho
de 1947. Dispõe sôbre Tabelas
Numéricas, Ordinária e Suplemental", de Extrp,numeráriomensalista e de Pessoal Mensalísta de repartições do Ministério da Guerra e dá outras providências. Pub. no D. O. de 10
de junho de 1947
232
23.154. Justiça -- De 4 de junho
de 1947. Extingue cargos excedentes. (Nr. J. N. L - Q.
P.). Pub. no D. O. de 7 de
junho de 1947
244
23.155. Justiea - De 01 de junho
de 194'1..Altera, sem Q umento de
despesa, a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerál'iomensalista da Irrrprensa Nacional. Pub , 110 D. O. de 'I de
junho de 1947
244
23.156. Aeronáutica - De 6 de
junho de 1947. Acréscimo de
20 % para o pessoal militar da.
guarnição de Caravelas. Pub.
no D. O. de fJ de junho de

23.153. Guerra -

,1947

246

23.157. Fazenda -- De 6 de junho de 1947. Altera 2. Tabela.

Numérica. Ordinária de Extranumerárto-mensalísta da Contadoria Geral da República e
Contadorias Secionais do Ministério da Faz-enda e dá outras
providências. Pub . no D. O.
de [} de junho de 1947 ... ,..... 246
23.159. Trabalho - De 6 de junho de l[147. Tran:,fere cargos
da lotação do QU~ldro Perma-·
nentc do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Pub. no D. O. ele 9 de junho
de 1947
,..... 247
23.160. Trabalho .- De 6 ele ju-

nho de 1947. Concede à Academia Brasileira ele Música a.
prcrroaativn do art. 513. alínea
â. da Consolirlaçâo das Leis do
Trabalho. Pub.no D. O. de 9
de junho de 1947
247
23.161. 'I'raballio - De 6 de junho de 1947. Concede à "lpiranga S. A., Companhia Brasi-

leira de Petróleos" autorízacão
para funcionar como ernprêsa
de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o
Decreto-lei n.o 2.784, de 20 de
novembro de 1940. Pub. no Diá-

págs,
rio Oficial de 13 de junho de
1947
;
,.......... 247'
23.162. Aeronáutica - De 6 de
junho de 1946. Dispõe sôbre in-

terstício para promoções no
Corpo de Oficiais de Aeronáutica. Pub , no D. O. de 9 de
junho de 1947. Reprod. no D.
O. de 24 de junho de 1947 .... 247
Aeronáutica - De 6 de
junho de 1947. Dá nova redação ao § 2,.° do art. 3.° e ao artigo 7.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 20.497,
ele 24 de janeiro de 1946. Pub.
no D. O. de 10 de. junho de
1947. Retif. no D. O. de 20 de
junho de 1947
248

23.163.

De 9, de junho de 1947. Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao Colégio

23.164\. Educação -

Conceição, de H,ecife. Pub , no
D. O. de 13 de junho. de 1947. .

248

De 9 de
junho de 1947. Autorízj, a Companhia Luz e Fôrça de Mococa, Estado de São Paulo, a ampliar e modificar suas instala-o
ções e dá outras provi dêncías.
Pub , no D. O. de 13 de junho
de 1947
248:

23.165.

Agricultura -

23 ~ 166.

Agricultura De 9 de
junho de 1947. Outorga à "Usina Santa Teresinha. S. A. ",
com sede em Recife, concessão
para o aproveitamento exclusivo da energia hidráulica existente no rio Oamaragíbe, distrito de Matriz, município de
Oamaragíbe, Estado de Alagoas. Pub, no D. O. de 24 de
junho de 1947
249

De 9 de
junho de 1917. Anula o Decreto
n.o 20.643, de 21 de fevereiro
de 1946. Pub. 110 D. O. de 11
de junho de 1947
250

23.,167. Agricultura -

Agricultura De 9 de
junho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Guarneri
a pesquisar pedra grarritícn e
serpentíntto 110 munícípio de
Mateus Leme, Estado de Minas
Gerais. Pub. no D. O. de 2.1
de junho de 1947 ..........•.. 250

23.168.
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págs.
Agricultura De 9 de
junho de 1947. Autoriza o cídadão brasileiro Godofredo de
Sousa Oliveira a pesquisar cassiterita e associados no municíplo de Prados do Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 21 de junho de 19417
23.170. Aqricultura .- De 9 de
junho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Axel Augusto Sjostedt a pesquisar
amianto e associados no muni-o
cípío de Peçanha do Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 21 de junho de 1947
23.171. Aoricuitura De 9 de
junho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro }<;nrico Guarneri
a pesquisar granito e serpentíníto no município de Mateus
Leme do Estado de Minas Geraís , Pub. no D. O. de 21 de
junho de 1947
23.172. .lIgr-icultura De 9 de
junho de 194'1. Autoriza o cídadão brasileiro Francisco Gonçalves Tôrres a pesquisar calcário e associado-s no município
de
Matosín hos,
Estado
de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 21 de junho de UI47
23.173. Agricultura -- De 9 de
junho de 1947. Autoriza o cídão brasileiro Angelo Massínham a. pesquisar caulím e associados no município de Campo Largo, Estado do Paraná .
Pub. no D. O. de 21 de junho
de 1947
23.174. Açriculiurti - D" 9 de
junho de 1947. Hetifica o artigo
1.0 do Decreto 11.° 21.552, de 31
de julho de 1946. Pub. no Diário Oficial de 11 de junho de

"23.169.

194'1

251

251

tar na Penítenclária Central do

XXI
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Distrito Federal. altera a da Colônia Agrícola do Distrito Federal e dá outras providências.
Pub. no D. O. de 11 de junho
de 1947
255
23.178. Justiça - De 9 de junho
de 1947. Declara de utilidade
ipública a Sociedade Brasileira
de Higiene, com sede na Capital
Federal. Pub. no D. O. de 11
de junho de 1947
255
23.179. Exterior - Fazenda - De
10 de junho de 1947. Dispõe
sôbr e o pagamento de indenizações devidas por atos de agressão do inimigo e dá outras providências. Pub. no D. O. de 12,
de junho de 1947
255
2,3.180. Viação - De io de junho
de 19'!7. Aprova projetos e orça-

252

mentes pano execução de obras
previstas no plano geral de saneamento da Baixada Fluminense. Pub. no D. O. de 12 de
junho de 1947
255
23.181. Viação -- De 10 de junho de 1917. Aprova projeto e

252

orçamento para a construção de
duas estacões e seis {:ns9.S na
variante IvnrD,nt.e-.Guaiç8.J:'a da
Estmda de Feno Noroeste do
Brasil. Pub rrio D. O. de 12 de
junho de 1947

256

23.1B2. Fiado - De 10 de junho de 191'1. Aprova projeto e
253

254

23.176. Justiça - De 9 de junho
de 1947. Dá nova redação aos
arts. 68 e 76 do Regulamento
Interno dos Serviços Gerais dos
Corpos e da Escola de Recrutas
da Polícia Militar do Distrito
Federal, aprovado pelo Decreto
n,v 4.24.9, de 13 de junho de
J.939. Puh. no D. O. de 11 de
junho de 1947
254
23.177. Justiça - De 9 de junho
de 1947. Cria Tabela Suplemen-

EXECUTIVO

orçamento para construcão de
habitacões nas estacões de Mi.randa "c Salobra, na."Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil. Publrcada no D. O. de 12 de junho
de 1947
256

23.186. Aariculiura - De LO de
junho c:L; 194,7. Autoriza o cidadão bra sileiro Ernesto Liviero

a lavrar caulim e associados no
município de São Bernardo do
Campo, Essta.do de São Paulo. Pub. no D. O. de 13 de
junho de 19,,,,7
257
23.187. Agricultura - De 10 de
junho de 1947. Autoriza a Em-·
prêsa Cosmopolitana de Comércio e Mineração S. A. a lavrar
mica e associados no município de Santa Maria do Suaçuí,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 13 de junho
de 1947
258
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23.188. A oriculiura - De 10 de
junho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Diniz de
Oliveira Pinto a pesquisar dia-

23.139. Aoricultrurá .- De 10 de
junho c;-e 19{7. Autcrlca o cidadi1,o brasíleiro :E"rancbco Ra,~a~,ho (1..9. Silv?, a pesquisar ~a~
carro e assccíadcs no TI1UTIIC1pio de :rVIatüsinhos, Estado de
l\[ul1as Gerais. Pnh. no D. O.

259

23 .lD8. Guerra - De 11 de junho de 19~7. Aprova o Regulamento do Serviço de Obras e
F'ortjficaçôes. do Exército. Publícado no "sunlemr nto" D. O.
de 23 de junho: de 19·17

23 .1[1(}. Aqr'icuU'i.!Ta - De 10 de
j tHl.ho {j f' 1D~r? 11utoriza 2.. ci-

dã brasileira I·J~2.T:a Lopes a pescursar .H.rg.Ila, c0.ulin'1 c associarios no munícinío d·e Santo André, E'.stado de" f:~áo P8.uJ.G. Publicado no .n. O. de 13 de junho (]e· :HJ1'7
23.1!H. Agricultura - De la de
junho as· :W!±7. Declara caduco
o Decreto n,? 19. 4[}5, de 23 de
agôsto de 1[-45. Pub . no D. O.
de 12 de junho de 10!VI

259

2,3 .1ú-3. Exterior _.~. F(J,,':!.el',~/la De 11 de junho de 1917. rncomera ao Patrunônío da União
os hLI15 d:--1S ernprêsas que menciona e cf.á outras provldônctas.
Pul!o no D. O. de 13 de junho
de EH'i

zaçôes do valo!' que menctcna.
260

260

260

23.200. Trabollu: - De 12 de junho de 1947. Aprov», cem modificações, as alterações introduzidas 11os estatutos da "A
Equitativa dos Esbdos 'Unidos
do Brasil". Puh. no D. O. de
16 de junho de 194'7

nho de 19'1'1. Transfere- função
de T,-ÜKh Numérica Suplementar de :e:ztranunwráric-mensalista do Ministério da Guerra.
261

23 . 19!5 . Guerra -- De 11 de junho
de 1917. Cria Tabela Nurnértca Ordinárta de Extranumerário-mensalista no Ministério da
Guerra e c!:'t outras providências. Pub. no D. O. de 13 de
junho de 1947
261

306

23.201. ViCU}ão - De 17 de junho de 1947. A,JTOVa projeto e
orçamento para co.istrução do
cais do Caju, no pôrto do Rio de
Janeiro. Pub. no D. O. de 19
de junho de 1947
30·7
23202. Guerra __ De 18 de junho
de HWi. 'I'ranster e runcõrs da
Tabela Numérica Ol'à.inliTia de
Extranumerário-mensalista do
Estaheledmento
Central
de
Transportes para igual Tabela
do Gabinete do Ministro. tódas
do Ministério da Gno-n. Publícado no D. O. 0.8 26 de junho de 1947
307
23.203. Guerra - De 18 de junho de 19·17. ReVQ.~a c altera
dispo-sitivos do FI€9:ulamento
Disciplinar do Exérc'to - Decreto n.O 8.l'.35. de :;>.3 de fevereiro de 1942. Pub. noD. O. de
26 de junho de 10'17
309
o

23.194. Guerra .--. De 11 de ju-

Pub , no D. O. de 13 de junho
de 1917

262

De 12 de junho de 1947. Deter mína a incorporacão ao Fundo dE 1nc1eni-

23.199. Extericr -

Pub. no D. O. de 14 de junho
de 191'7 ....................•.. 306

23.192.. Viaçüo - Ptizerula - De
10 d.ç junho de ü}'l:-:. ftevoga o

Decreto 11.° 2;:;. ü'll!o, de 12 de
maio de 19'17. r'ub. no D, O.
de n d~, junho d::: 19,1'1

De 11 de junho de 1947. Declara de utilidade pública e autoriza a desapropríação de uma área de terrena, inclusive benfeitorias nele
existentes, necessária para instrução de uma Unidade do
Exército Nacional. Pub, no D.
O. de 13 de junho de 1947 .... 261
23. 197. Guerra - De 11 de Iunho de 1947. Declara de utilidade pública c autcriza a desaprcprlação de um imóvel destinado a serviço do Exército
Nacional. Pub. no D. O. de
13 de junho de 1947
262
23.196. Guerra -

mantos e associados 11'0 município de Diamantina, Estado de
~V1.il12,s Gerais . Pub. no D. O.
de 13 :1'" junho de· 18·1'1 .....•.• 258

de 13 de junho de 10·1'1
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págs.
Justiça.
De 18 de junho de 1947. Extingue cargo
excedente. M. J. N. l. Q. P.
Publicado no D. O.
de 20 de junho de 1947
309

23.204.

Justiça.
De 18 de junho de' 1947. Extingue cargo
excedente. M. J. N. r. - Q.
P. Publicado no D. O , de 20
de junho de 1947
309

23.205.

Justiça.
De 18 de junho de 1947. Extingue cargo
exceder-tr . M. J. N. r. - Q.
P. Publicado no D. O , de 20
de junho de 1947
309

23.200.

23.207. Justiça. De 18 de junho de 1947. Extingue cargos
excedentes. - M. J. N. r. Q. P. Publícado no D. O.,
de 20 de junho de 1947. Re!produzido no D. O., de 21 de
junho de 1917

3110

Justiça.
De 18 de ju,
nho de 1947. Extingue cargos
excedentes. - M. J. N. r. Q. P. Publicado no D. O.,
de 20 de junho de 1947
313

23.208.

De 18 de juSuprime cargo
provisório - ·M. J. N. 1. Q. P. Publicado no D. O.,
de 20 de junho de 1947
310

23.209. Justiça.
nho de 1947.

Justica, De 18 de junho de 1947. Extingue cargo
excedente - M. J. N. r. Q. P.
Publicado no D. O.,
de 20 de junho de 1947
310

23.210.

nho de 1947.

De 18 de juExtingue cargos

excedentes -

M. J. N. 1. -

23.211.

Ju d ' n '1.

-

Q. P.
Publicado no D.
de 20 de junho de 1947

O.
31'i

23.2,12. ;<nj·r·····'tic(f. - De IR de
junto de 1947. Cria a Tabela

Numérica Ord.náría de Extranumerário-mensalista do Hospital de Aeronáutica de Recife, do Mínistérlo da Aeronáutica. Publicado no D. O., de
23 de junho de 1947 . . . . . . . . . 311
23.213. A er(\~ /'1/{'ir,a ~ De 18 de
junho de 1947. Cria a Tabela

Numérica Ord.1n'irla de Extranumerártc-rnr-n salísta da Poli-
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clínica de Aeronáutica de São
Paulo, da Diretoria de Saúde da
Aeronáutica, do Ministério da
Aeronáutica. Pub. no D. O., de
23 de junho de 1947
314
23.214. Aeronáutica. De 18 de
junho de 1947. Cria a Tabela

Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Pronto Socorro de Canôas, do Mínístér.o da Aeronáutica. Publicado .no D. O.,
de 23 de junho de 1947
317
23.215. Aeronáutica. De 18 de
junho de 1947. Altera a Ta-
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e da cachoeira Brumado no
distrito l!a sede do município
de Livramento de Brumado,
situadas no rio Brumado, Estado da Bahia Pub. no D. O.
de 3 de maio de 1947
~ .834. Agricultura. De 28 de
março de 1947. outorga à Rio
Noegro Industrial Ltda. conces.,
ção para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira
Lengruber, no rio Macuco, situada no município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Pub. no D. O. de 5 de abril
de 1947

De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasíelíro José Francisco
Gomes a lavrar barítína e associados no município de Cerro
Azul. Estado do Paraná. Pub.
no D. O. de 12 de abril de 1947

378

379

380

382

2'2.835. Agricultura. -

22.836. Açricultura, - De 28 de
março de 19047. Autoriza o cidadão brasileiro Orlando Adão
Carneiro a pesquisar calcário
e assocíados no município de
Passos, Estado de Minas Gerais. Pub. no D. O. de 12 de
abril de 1947

364

385

págs.
22.637. Agricultura. - De 28 de
março de 1S47. Autoriza o cidadão brasileiro J'ooé de Melo
Pádua a pesquisar calcário e
associados no município de
Passo.., Estado de Minas Gerais. Pub. no D. O. de 12 de
abril de, 1947
22.8318. Agricultura. - De 2'8 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Líviero a lavrar jazida de caulim e
associados no munlcípio de
Santo André, Estado de São
Paulo. Pub. no D. O. de 12 de
abril de 1947
22.8í:19. Açricuttura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Carlos Aranha a pesquisar areia
quartzosa no municipio de
São Vicente, Estado de São
Paulo. Pub. D. O. de 9 de abril
de 1947
22.840. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Mateus Rezende de Mendonça a nesouísar
ouro, manganês, cassiterita e
associados no município dE'
Prados. Eostado de Minas Gerais. Pub. no D. O. de 9 de
abril de 1947
22.841. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Inácio Pereira de Sousa a pesquisar diamantes e associados no município de Morada. Est,ado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 9 de abril doe 1947
22 .842. Agricultura. - De 28 de
março dof' 1947. A utoríza ~ firma S. Barreto & Filhos a
pesquisar amianto p. associados
no município de Traípu, Es.
tado de Alavoas , pnb. no D. O
de 9 de abril de 1947 ,.......
22 . 843. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Mauro Pais
de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São
Vicente, Estado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 9 de abril
de 1947
22.844. Agricultura. - De 23 de
março de 1947. Autoriza o cí.,

385,

386:
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388

389
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dadão brasileiro Mauro Pais
de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São
Vicente, Estado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 9 de abril
de 1947. Pub. no D. O. de 9 de
abril de 1947 ..•.•...........
22 . 845. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Messias Rodridrígues de Sousa a pesquisar
calcáreo e associadas no municípío de Arcas, do Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 9 de abril de 1947
22 . 846. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Mauro Paes
de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São
Vicente, Estado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 9 de abril
de 1947 ....•...••..•.•..•....
22.847. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza ocidadão brasileiro A v e n t i n o
Ledo a pesquisar diamantes,

389

390

391
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XXXI
págs.

ouro e associados no munícípío
de Diamantina, Estado de Minas Gerais. Pub. no D. O. de
9 de abril de 1947
2'2.848. Agricultura. - De 28 de
março de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José Romualdo da Fonseca a pesquisar
quartzo no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais. Pub. no D. O. de 9 de
abril de 1947
22.800. Fazenda. De 31 de
março de 19>47. AJpmva as Tabelas Numéricas de Pessoal
Mensalista da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e
dá outras provídêncías." Pub,
no D. O. de 7 de abril de 1947
22.854. Fazenda. - De 31 de
março de 1947. Autoriza a cidadã norte-americana Alice
Summer Penha a comprar pedras preciosas. Pub. no D. O.
de 10 de abril de 1947. Pub.
no D. O. de 10 de abril de 1947

39'2

393

393

395

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no
segundo trimestre de 1947. foram publicados no "Diário
Oficial" até o segundo dia Lltil do trimestre seguinte.
As d,jtas da. publicaçao,
indicadas no v ers o.

rotificaçao ou reproduçã.O estão
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DECRETO N. 022.855 - DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Delega atribuições à Diretoria de
Obras e Fortificações do Exército
para incumbir-se de construções de
estradas de rodagem, na forma do
art. 45 do Decreto-lei n. o 8.463, de
27 de dezembro de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e atendendo ao que lhe representou o Ministro da Viação e Obras Públicas, de
acôrdo com o Conselho Rodoviário Nacional, decreta:
Art. 1. o Entre os meios de que o
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem poderá servir-se para
a
construção de estradas a seu cargo
fica incluida a delegação de atribuíções
à Diretoria de Obras e Fortificações
do EXército, que as desempenhará por
meio de Comissões ou Unidades Militares a ela subordinadas.
Art. 2. o A delegação de funções do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem à Diretoria de Obras e Fortificações do Exército se aplica o que
dispõe o artigo 45 do Decreto-lei número 8.463, e 27 de dezembro de 1945,
com referência a delegação de atribuições a departamentos estaduais de
estradas de rodagem.
Parágrafo único. A cooperação da
Diretoria de Obras e Fortificações do
Exército com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem será regulada pelas bases gerais de um con-

vênio assinado entre as Diretorias das
entidades interessadas e aprovado pelo
Conselho Rodoviário Nacional e, em cada caso concreto da delegação de poderes por um têrmo especificando os ser.
viços delegados e as cláusulas ou condições complementares que convierem
ao caso, também aprovado pelo Conselho Rodoviário Nacional.
Art. 3. o Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1947,
126 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.
Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.O 22.856 _ DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Adota modelos especiais de fichas para registro e escrituração Mil fianças em apólices de seguro de fidelidade funcional, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. O I, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam adotadas nos serviços públicos civis da União fichas, em
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duas (2) vias,
conforme o modêlo
anexo, para registro e escrituração das
fianças em apólioes de seguro de fidelídade funcional, emitidas de acôrdo com os Decretos-leis ns. 8.738, de
11 de fevereiro de 1942, e 8.832, de 24
de janeiro de 1946.
Parágrafo único. As fichas, de cartolina fina, terão as dimensões de 22
em x 22 em e as seguintes côres:
Primeira via - branca
Segunda via - rosa.
Art. 2. 0 Caberá, obrigatória e exclusivamente, aos respectivos órgãos de
pessoal do serviço público civil, o preenchimento das duas vias da ficha a
que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. O preenchimento
das fichas Iar-se-á à vista da apólice, aipós o despacho da autoridade competente no processo constituído pelo
requerimento de solicitação de aceita.
tação da apólice, formulado pelo interessado.
Art. 3. 0 Preenchidas as duas vias
da ficha destacar-se-á a apólice do
processo que, assim ultimado, será arquivado.
§ 1. o _ A 1. a via será pelo órgão de
pessoal colecionada em ordem alfabética, depois de feitas as
devidas
anotações na ficha financeira ou livrofôlha do funcionário, exceto quando
se tratar de despachante aduaneiro.
§ 2.0 _ A 2.a via será imediatamente encaminhada à Contadoria Seccional, para a necessária escrituração.
§ 3. o A apólice ficará custodiada
no próprio órgão de pessoal, em local adequado.
Art. 4. o Os órgãos de pessoal, índe,
pendentemente das anotações nas fichas financeiras ou Iívros-fôlha a que
se refere o § LOdo art. 3. 0 , manterão
rigorosamente em dia, sob pena de
responsabilidade, um regístro de vencimentos dos prêmios, o qual será díàriamente consultado para a indispensável fiscalização.
Art. 5. o Tôdas e quaisquer alterações que se operarem nas fianças prestadas serão, pelos órgãos de pessoal,
comunicadas
Contadoria Secional,
a fim de que se estabeleça a necessá-

EXECUTIVO

ria exatidão entre a escrituração desta e o registro a cargo dequeles órgãos.
Art. 6. o Para a fiel execução do disposto neste Decreto, os segurados exibirão aos órgãos de pessoal, nas épocas próprias, os recibos de pagamento
dos prêmios, os quais, depois de anotados, ser-lhes-ão restituídos,
Art. 7. 0 Ocorrida a extinção ou caducidade da fiança, os órgãos de pessoal, em face da quitação ao responsável dada pelo Tribunal de Contas, pro,
videnciarão a juntada da epólíce ao
processo originário de sua aceitação e,
feitas as devidas notas, o encaminhará incontinenti à Contadoria Secional
respectiva para os necessários lançamentos.
Art. 8. o As fianças em apólices de
seguro de fidelidade já prestadas serão revistas pelos órgãos de pessoal,
logo após a publicação dêste Decreto,
para observânotaj de suas normas.
Art. 9. o Nas repartições onde não
haja Serviços Regionais do Pessoal, os
encargos de que trata êste Decreto caberão às Seções encarregadas das atrí;
buições afetas àqueles Serviços.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1947,
126 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.
Benedito Costa Neto.
Silvio de Noronha.
Canrobert P. da Costa.
Raul Fernandes.
Clovis Pestana.
Daniel de Carvalho.
Clemente Mariani.
Morvan Figueiredo.

à

Armando Trompowsky.
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MOD1!:LO

ANVERSO
SEGURO DE FIDELIDADE FUNCIONAL

N

.

Nome do segurado
Cargo .....•.•............................. Ministério

.

Segurador

.

Valor da Fiança

.

Número da apólice

Valor ......................•

I Terceiro

I Primeiro \ Segundo
I
I

Prêmios

Quarto

Quinto

Vencimento

....II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pagamento

.... \

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

I

N o do processo .. 1
Importância .... 1

I

Registrada em

/

/

Baixa em

VERSO

Autoridade que arbitrou a fiança

.

Valor do prêmio

.

Observações: .•..•............................••............................

Cargo
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DECRETO N.o 22.857 - DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Dispõe sC)bre relação de descontos efe.
tuados em vencimento. salário cu
remuneração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
67. n.? I da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Dentro do prazo de sessenta
dias após a publ'cação dêste Decreto,
as relações analíticas dos descontos
obrigatórios ou autorizados. et~~uaCios
em vencimento, salário ou remuneração dos servidores dos Mínísterios CIvis e órgãos diretamente subordinados
à Presidência da República obedecerão ao modêlo anexo ao presente De.
CNtO.
§ 1.0

O disposto neste artigo etlz
respeito exclusivamente às rclacões
que devam ser remetidas ao mstítuto
de Previdência e Ass.stêncía aos Servidores do Estado ou à Caixa Eco;
nômíca Flederal.
§ 2.° Continuarão em vigor os modelos atualmente em uso. nara as relações de descontos que devam ser
enviadas a outros órgãos consignatários.

EXECUTIVO

§ 3.° O Departamento Administrativo do Serviço Público remeterá aos
órgãos competentes. dentro de crês
dias após a publ'cação dêste Decreto,
para impressão. cópia em tamanhc
natural do modêlo de que ·,rata êste
artigo.
Art. 2.0 As disposições dêste Deere;
to não se aplicam ao Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 3.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. em 1 de v.brll de
1947, 126.° da Independência .e 59.0 da
República.
EuRICO

G.

DUTRA

Benedicto Costa Netto
Raul Fernandes
Corrêa e Castro
Daniel de Carvalho
Clemente Mariani
Morvan Figueiredo
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DECRETO N.o 22.858 - DE 1 DE
ABRIL DE 1947
Exclui do regime de fiscalização a [ir:
ma que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ih, confere o artigo
87. item 1 da Constituição Peuera),
e nos têrmos do d.sposto nos artigos
4.° e 7.° do Decreto-lei n." 4.807 de
7 de agõsto de 1942. e do art. '1. 0 lJarágrafo único. do Decreto-lei numero
5.661. de 12 de julho d.e 1943. e
Considerando que a Comissão de
Reparações de Guerra no uso Je suas
atribuições legais, propôs a exerusão
de Argos Industrial S. A. do regime
de fiscalização em que atualmente se
encontra. decreta:
Art. 1.0 Fica excluída a rírrna Ar;
gos Industr'al S. A. com se-re em
São Paulo. do regime de físca.izacãu
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na 'data d. sua puo.icação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio d~aneiro. em 1 de a,::dl de
1947, 126.° a Independência e 1'9." da
República.
\ EURICO G. DUT'tA
I Raul Fernandes
DECRETO N.o 22.8'59, DE 2 DE
ABRIL DE 1947
Já foi publicado no trimestre anterior.

DECRETO N.o 22.860, DE 2 DE
ABRIL DE 1947
Já foi publicado no trimestre anterior.

DECRETO N.o 22.861, DE 2
DE ABRIL DE 1947
Decreta luto oficial pela morte

de George 11, Rei dos Helenos.
O Presidente da República. interpretando a consternação do Govêrno
e do Povo brasileiros, por motivo do
falecimento de Sua Majestade George II, Rei dos Helenos, resolve:

EXECUTIVO

Art. 1.0 Decretar luto oficial por
três dias. a partir da data de hoje.
Art. 2.° O Ministro de Estado da
JustIça e Negócios Interiores fará
as necessárias comunicações aos Governos Estaduais, aos Interventores
nos Estado,s da União e Governadores
dos Territórios Federais, para o cumprimento do presente decreto
Art. 3.° Durante o luto ortcial, a
bandeira nacional será hasteada em
funeral nas repartições públicas federais e estaoelecírnentos militares.
Rio de Janeiro, em 2 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO GASPAR

DuTRA.

Benedito Costa Neto.
Raul Fernandes.

DECRETO N.o 22.862 - DE 5 DE
ABRj~L DE 1947
Transfere função da Tabela Numérica Ordinária die Extranumeráriomensalista do Departamento Nacional de Indústria e Comércio para
igual Tabela da Delegacia Regional
da Trabalho, no Estado do Rio de
Janeiro, todos do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Fica transferida, da Tabela
Numérica Ordinária de Estranumerário-mensalista, do Departamento Nacional de Indústria e Comércio para
igual Tabela da Delegacia Regional do
Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, tôdas do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, uma função de
auxiliar de escritório, referência XI.
Art. 2. ° A função a que se refere
êste Decreto continuará preenchida
pelo seu atual ocupante, Camilo Lutero Avelino.
Art. 3.0 1!:ste Decreto entrará em vigOr na data de sua publícação.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1947,
126. ° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figueiredo.
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·pEORETO N.o 22.863 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista de repartições do Ministério da Agricultura
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, no Ministério da Agricultura, das Tabelas
Numéricas Ordinárias de Extranumerário-rnensalísta da Sede e da Subestação de Enologia em Baependi, respectivamente, para idênticas tabelas
das Estações de Enologia em Parreiras
e em Jundiai, tôdas do Instituto de
Fermentação, uma função de técnico

EXECUTIVO

de laboratório, referência XVIII, e
uma de laboratorísta, referência XI.
Art. 2.° Ficam suprimidas as Tabelas Numéricas de Extranumeráriomensalista dos Postos de Análise de
Vinho em Vitória-Espírito Santo e
Belém-Pará.
".rt. 3.° Fica alterada, na forma
da relação anexa, a Tabela Numérica
de Extranumerário-mensalista do Pôsto de Análise de Vinho em São Paulo.
Art. 4.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EuRICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO DE FERMENTAÇÃO -

PÔSTO

DE ANÁLISE DE VINHO EM SÃO PAULO

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I
Séries funcionais

\ Referência

I

I

I

I

i I

XI
X

IX

~ I

VIII
VII
VI

_ _ 1_ I

6

1

I
I

I

--21

Auxiliar de üeeritório

II Ordinária
Ordinária

II
!

Servente

VI
V

I' - - - -

~
o,l

I

1

I

o

~\rIII
VII

'"
t::J

\

i

I

I

~

Laboratarista

I

o
q

XI
X

1
1
3

"'J

~

IX

~

VIII

VII
VI

11--8-1
Servente

I' Ordinária
Ordinária

I

Tabela

I

I

I

I Ordinária
Ordinária
Ordinária
1
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I!

o

I
I

I

Laboratorista

! Referência
I

I

I

VII!
VII

--+-1

I
Séries funcionais

Tabela

I

I Auxiliartóriode Escri1

I

-:._----_----:_-_--.:._-------''----~,

VI
V

<zz:»:
~lIfJ~

-

<~
;;;~' ~
r

"'rr \

,t

**'..

"f .,
-:::0

~~1
i(

,Jii.

.-'

~

~
é"}

~
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DECRETO N.o 22.864, DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Quimica Agrícola, do Mini.~
tério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'1, item T, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista.

EXECUTIVO

do Instituto de Química Agrícola do
Ministério da Agricultura.
Art. 2.° As funções transformadas
por fôrça dste decreto continuarão
preenchidas pelos seus atuais ocupantes.
Art. 3.0 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DuTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N. o 22.865 -- DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Declara caduco o Decreto n.O 16.061,
12 de Julho de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a letra a do art. 87 da Constituição, nos
têrmos do parágrafo único do artigo 24 do Decreto-lei n. o 1. !t85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), e, .endo er- vista o que
consta de processo DNP:;o,,'[ 10.151-43,
decreta:
Artigo único. Fica declarada a caducidade da autorização conferida a
Afrânio Rodrigues Seixas pelo Decreto número dezesseis mil e sessenta e um <16.061), de doze (12) de
Julho de mil novecentos e quarenta
e quatro (944) para pesquisar feldspato, quartzo e associados no Município de Niter6i, Esta-do do Rio de
Janeiro.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
128. o da Independência e 59. o da
República.
EURICO G.
DUTRA.
Daniel de coroauio.

DECRETO N.o 22.866 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Concede à Usina Queiroz Júnior Limitada, autorização para funcionar
eG-mo emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:

Art. 1.0 - E' concedida à Usina
Queiroz Júnior, Limitada, 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. o 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integalmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sõbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '1 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DuTRA.
Daniel de Carvalho.
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DEiC:HoETO N.o 22.&57 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Alves Correia Nunes rt lavrar quartzo e associados no Município de
Cristalina, Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o l, da Constituíção e nos
têrmos do Decreto-lei n , ° 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Alves Correia Nunes a lavrar quartzo e assocíados no
lugar denominado Roncador, no Distrito e Município de Cristalina, do
Estado de Goiás, numa área de duzentos e três' hectares e setenta e
quatro ares (2()i3,74 ha) , delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice localizado à distância de mil novecentos e setenta metros <1.&70 m)
no rumo r..agnétíco oitenta e três
graus noroeste (830 N\V) da barra do
Córrego Roncador no ribeirão jas
Lajes, e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil e quínhentos
metros (1.5ll0m) oitenta graus noroeste (800 NW): mil duzentos e vinte metros <1.2;20ml de' graus sudoeste 00° SW); mil oitocentos e
quarenta metros rt , 84llm) , oitenta
e um graus e trinta minutos sudeste
(81 0 30' SE): mil e duzentos metros
(1. 200m) , oito graus e trinta minutos noroeste (8°30' NW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 23 do Código ele 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 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao F.stado 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 declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 3,8 do Código de Minas.
Art. 4. o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na
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forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscallzado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral.
e gozará dos favores discriminados no
artigo 71 do mesmo Código.
Art. 6. o 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 e oitenta cruzeiros (Cr$
4.0>S0,OO) .
Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
126. o da Independência e 5~. a da
República.
EURICO G. DUTRA,
Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.868 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Pedro Ribas a pesquisar argila e associados no município de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n. o I, e nos têrmos dos arts152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Pedro Ribas a pesquisar argila e associados em terrenos
de sua propriedade, situados no lugar
denominado Olaria, no distrito e municipio de Ponta Grossa, Estado do
Paraná. numa área de doze hectares e
sessenta ares (12,60 ha)
delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a seiscentos e quatorze metros (614m) no rumo magnético cuarenta e cinco graus noroeste (450NW)
da confluência dos arróíos Uvaranas e
do Cortume, e os lados a partir do
vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e seis metros (86m) , quinze
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (15° 45' SW); duzentos e oito
metros (208m).
sessenta e quatro
graus e cínoüenta e quatro minutos
054'
noroeste (64
NW); cento e trinta e
sete metros (t37m). dezesseis graus e
quarenta minutos
sudoeste <16 045'
SW); duzentos e sessenta e oito metros (268m), oitenta e cinco graus e

EXECUTIVO

vinte minutos noroeste (85° 20'NW) :
cento e noventa metros (190m) , um
grau e trinta minutos nordeste (1°30'
NE); cento e oito metros (1011m), cinqüenta e três graus e cinqüenta minutos sudoeste (530 50' SW); setenta metros (70m). cinqüenta e três graus e
vinte minutos noroeste (53°20'NW):
cento e dois metros (102m) , trinta e
seis graus e trinta minutos nordeste
(36030' NE) ;
cento e cinco metros
(105m) , dezessete graus e cinqüenta
minutos nordeste (17050' NE); cento
e setenta e seís metros 076m) , oitenta e oito graus nordeste (88° NE) :
trinta e quatro metros (34m). dezenove graus sudeste (190 SE) ; cento e dois
metros (102m), trinta e dois graus sudeste (32° SE); cento e seis metros
(t06m) , quarenta e seis graus e trinta
minutos sudeste (4.6 030' SE); oitenta
e quatro metros (84m), setenta e um
graus sudeste (71° SE); cinqüenta e
Um metros 151m),
oitenta e cinco
graus nordeste (850 NE); cento e quatro metros (104m), sessenta e dois
graus e trinta-minutos sudeste (62030'
SE)'
Art. 2.° O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros <Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro orónrío da DIvisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
J?(;O da Independêncía e 59.0 da República.
EuRICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.869 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
de Souza Neto a lavrar jazida de
talco e associados no município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n. o T da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 <código de Minas),
decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de Souza Neto a
lavrar [azída de talco e associados em
terrenos situados na região do Moura,
no distrito de Italac6ca, município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná nu-
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ma área de cinqüenta hectares (50 ha) ,
detínída por um retangulo que tem UlD.
vértice localizado à distância de cento e cinqüenta metros (150m), no rumo magnético vinte e seis graus sudeste (26. o SE) da barra do córrego
do Nabosín no ribeírão do Moura e os
lados, divergentes dêsse Vértice, os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1. OOOm) , oitenta graus sudes-te (80. o SE) ; quinhentos
metros (500m), dez graus sudoeste
(10. o SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do artigo 28 do
Código d.e M1I1ase dos artigos 32, 33,
34 e suas almeas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, nào expressamente mencionadas
nêste decreto.
Art. 2. o 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. o 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 O concessionário da autorização será riscaüzado pelo Departamento, Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
.Art. 6. o A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros
(Cr$ 1.000,00).
Art. 7. o Revagam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de abril de
1947,126. 0 da Independência e 59. a da
Repúbli,ca.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o 22.870 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Ivo
Martins Barreto a pesquisar argila
e associados no municipio de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
87, n. o l, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decre-ta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ivo Martins Barreto a pesquisar argila e associados em terrenos de sua propríedade situados no lugar denominado - Olaria, no distrito
muni-cípio de Ponta Grossa, Estado
do Paraná, numa área de trinta e quatro hectares e oitenta ares (34,80 ha)
delimitada por um polígno irregular
que tem um vértice a trezentos e vinte
dois metros (332m) no rumo magnético vinte graus e vinte minutos sudoeste (20. o 20' SW) da confluência
dos arroios Uvaramas e do Cortume, e
os lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e vinte
quatro metros (324m), oitenta e um
graus
e
dez
minutos
nordeste
(30 50' SW); trezentos metros (300
metros), sesí graus e dez minutos su,
doeste (60 10' SW); trezentos e seis
metros (3Ü'6m), quatro graus e trinta
minutos sudeste (4 0 30' SE): oitenta
e um metros (81 m) , vinte e seis
doeste (60. 0 10' SW); trezentos e seis
metros ) 06m) , quatro graus e trinta
minutos sudeste (40. o 30' SE); ontenta e um emtros (81m), vinte e seis
graus e trinta minutos sudoeste
(26. o 30' SW); trinta e nove metros
(39m), quarenta e três graus e dez
minutos sudo-este (43. 0 lO' SW); cento
e· vinte quatro metros (l24m) , quarenta e quatro graus e trinta minutos
noroeste (44. 0 3 0 ' NW); cento e cinqüenta e dois metros (152m) , quarenta e sete graus e quarenta minutos
noroeste 470 40' NW); setenta e dois
metros (72m) , cinqüenta e um graus
e vinte minutos noroeste (51.0 20' NW) ;
noventa metros (90m) ,cinqüenta e
oito graus e quarenta minutos noroeste (58. 0 40' NW); quarenta e quatro metros (44m) , sessenta e dois graus
e vinte minutos noroeste (62.0 20' NW) ;
seis centos e trinta e doi: metros
(632m), um grau e cinqüenta minutos
noroeste u. o 50' NW).
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será' - via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$·
350,00) e será transcrito no livro pró-·
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prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de abril de
1947, 126. ° da Independência e 59. a
da. República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N. 22.!l71 DE 7 DE
llBHIL DE 194'[
Autoriza os cidadãos brcsileiros Isabel Monteiro Pesiroso, Leandro Utigarelli e João Aueçliano a pesqu: ..
sal' quartzo e associados no município de Stu: Bernardo do Campo, Estado ele São Paulo.

O Presidente da Hepública, usando da atribuíçâo que lhe confere o
artigo 87, número J, e nos têrmos dos
artigos 152 e 155 de Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 -- Ficam autorizados os
cidadãos brasileiros Isabel Monteíro
Perlroso, Leandro Ungarellí e João
Avegliano a pesquisar quartzo e assoctacos em terrenos de propríedade de Isabel Monteiro Pedroso, situados no lugar donomtnado Sitio da
Cn.sa C1:'2and2, distrito e rnuníctpío
de Si'io Bernardo do Campo, Estad.ú
de Güo Paulo. numa área de dezessete hectares sessenta e um are
e cinqüenta centíares (17,6150 11a),
delimitada por uma poligonal rnístirínca assim descrita, reteríndo-ss
as orientações ao meridiano magnético: o primeiro lado é a margem
esquerda do córrego Matosinho, desõe a sua foz no ribeirão dos Couros
ou ;rurubatuba, até um ponto situado à distância de quinhentos e cínqucnta e cinco metros (b55 m) , no
rumo cunquenta e 110ve graus noroeste (59 NW), da referida conf'luêncta ; da extremidade dêste lado
parte a poligonal seguinte: cento e
cinquenta e sete metros (157m) quarenta e dois graus e trinta minutos
noroeste (42°30'NW). quarenta metros (40m). quarenta e oito graus
. noroeste (480 NW), cento e oitenta
e um metros (181 m) sessenta
e
quatro graus
noroeste (64 NW),
cento e trinta e quatro metros (134
m) vinte e sete graus noroeste (270
NW), cento e quarenta e quatro me-
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tros (14 /1 rn) cínquenta e sete graus
nordeste (570 NE), setecentos e doze metros ('il2 m) cinqüenta e três
graus e trinta minutos sudeste ....
(53 0 30SE) , dezenove metros (tsm)
trinta e dois graus sudoeste (32°SW)
da extremidade dêsse último lado
descrito segue por uma reta de rumo cínquenta e três graus e trinta
minutos sudeste 53°30'Sm, até alcamçar a margem esquerda (no sentido de quem vai de Vi.la Dourada
para a Anchieta) da Estrada
da
Casa, Grande, pela qual segue na
distância de sessenta metros (60m),
medidos na. direção de quem vai para. Vila
Dourado; da extremidade
dêste lado de sessenta metros (60m)
parte uma reta de rumo cínquenta
e três graus sudeste (53 0 SE) até alcançar a margem esquerda do Ribeirão dos Couros, pela qual segue
para montante até o ponto de partida.
Art. 2.0 - O título da autorização
ele 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 Mínístérío da
Agr ícultura .
Art. 3.0 Revogam-se as disposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947
326.0 da Independência e 59.0 da Re-

pública.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.872. DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Prata, Estado de Minas Gerais, a
modificar e ampliar suas instalações
de produção, transformação e transmissão de energia elétrica .

Não foi publicado ainda no
Oficial por falta de pagamento.

iário
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DECRETO N. o 22.873 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Cria o 4. ° Batalhão de Engenharia,
com sede em Itajubá - Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Consti-tuição, decreta:
Art. 1. ° Fica criado para organização imediata o 4. ° Batalhão de Engenharia, na conformidade do Decreto-Ieí n.O 9.120, de 2 de abril de
1946.
Art. 2. o O 4. ° Batalhão de Engenharia será organizado em Itajubá
Estado ds Minas Gerais, pela
transformacão do atua, 1. ° Batalhão
de Pontoneíros.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.
Canrobert

DUTRA.

P.

da

DECRETO N.o 22.874 -

Costa.
DE 7

DE ABRIL DE 1947

Aprova o Regulamento do Serviço de
Material Bélico

O Preeídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Material Bélico
que cem êste baixa, assinado pelo
General de Divisão Canrobert Pereí.,
ra da Costa, Ministro de Estado da
Guena.
Art. 2.° Hlevogam-s€ as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de abril de
194'1, 126.° da Independência e 59." da
República.
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DEORETO N.O 22.875 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Dispõe sôbre Tabeles Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário Mensalista de repartições do Ministério da Guerra e dá
ou tras prvidências.

O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe co-nfere o artigo 8"7, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme
as relações anexas, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar,
de
Extranumerário Mensalista da
Diretoria de Engenharia, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° Ficam criadas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de
Extranumerário Mensalista da Diretoria de Obras e Fortificações do
Exército.
Art , 3.° Ficam transferidas, das
Tabelas Numéricas. Ordinária e Suplementar, de Extranumerário Mensalista, da Diretoria de Engenharia,
para as Tabelas a que se refere o
artigo anterio-r, as funções que constam da tabela anexa e que continuarão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes, na forma da relação nominal anexa.

Art. 4.° :ll:ste Decreto vigorará a
partir de 1.0 de abril de 1947.
Rio de Janeiro, em 7 de abril de
Independência e 59.°
da República.
1947, 126.° da

EURICO G. DUTRA.

EURICO G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

Camrobert: P. da Costa.

Cal. das Leis -

VoI. IV.

Fls.

2
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DIRETORIA DE OBRAS E FORTIFICAÇÕES DO EXÉRCITO

Tabela Numérica Ordinária

I1

SITUAÇÃO ATUAL

,

I

Numero
de
Punções
2

2

Séries Funcionais
i

Motori~ta
genharía

! Projetador

Engenharia

3

I

Projetado~

Engenharia)

10
2

2
3

1:

'1

(Diretoria

de

XI

IOrdlnária
..
I

_

I

I

1

.............. (

(Diretoria

li,
Numero

Referência I Ordinária

<Diretoria de En-I
...............

XXII

deI

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

XXI

II

I Projetador-auxiliar (Direto-I
ria de Engenharia .....

'1

XX

I Projetador-auxiliar (Diretoria de Engenharia)
.....

XVIII

I Projetador-auxílíar (Diretoria de Engenharia)

XIV

I Projetador-auxillar <Direto-I
ria de Engenharia) ...... I

XII

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

11

I
II

j]

I
2'

1-

i

2

1

I

I Ol'dinária I
1

I Ordínárta
I
I

2
3

-5

Ordinária

2

1

.

I
i
I Ordinária li
I Ordinária II --3
,

Motorista

I

Referência

.......... , ............... 1
Projetador

XI

I
I
1

!

I

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

1

I

I

17

Projetador-auxiliar

I

I

I
I

· .. •·· .. •.... ••·•• .. ······1
I

I

I

· .... · .. · .... ···· .... · .... 1

Ordinária

:;.
..,
otil
t;I

o

II Ordinária
I Ordinária

"d

XX

I
II Ordinária

1'l

XVIII

, Ordinária

I

•••· .. ••·•••••••••••••• .. ·1

Ordinária

I

XXII

I

I
······· .. ···· .... ···· .. ···1

II
I
I

XXI

I

I

2

I

II

.......................... ,I

I

10

I
I

i
I

Séries Funcionais

I

I Ordinária
1

I

de
I
Funções i

1
I
XIV 1 Ordinária
1
I
XII 1 Ordinária

I

ot;I
l,'1

t':I
~

.8.,

~

o

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
Funções

I
Séries Funcionais

Séries Funcionais

Referência

Auxiliar de Escritório

(
7

15

Auxilliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escrítório

II

.. • .. • .. •·

·.·

• .. • .. · .. · .. 1

···

I

s
Ordinária

I
II Suplemento

____ 11

11

~rn

SITUAÇÃO PROPOSTA

··1

I

XI
X ! Suplemento
IX I Suplement.

"d

o

til

:u
t:.l

~

~

I
...

(p

DIRETORIA DE OBRAS E FORTIFICAÇÕES DO EXÉRCITO
t.:I

o
Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

Séries funcionais

SITUAÇÃO PRoposrA

[,

Ii Referêncía

Tabela

Séries funcionais

Tabela

I
I

.
Armazenísta

..
(Díretoría,

Engenharia) ,
i
Armazenísta (Diretoria de:
Engenharia)
i

2

t:;

I
dei

I
XI i Ordinária

I

I
2

genharía

1

1Desenhista
1
2

1

(Diretoria

I Engenharia....
I Desenhista (Díretoría
I Engenharia)

II
I
I
I

deI

·1

deI
..

I

Mestre Especializado (Di-/
reteria de Engenharia) ..

I
I

t:l

t'l

~

.x I

Ordinária

Ordinária

IX I, Ordinária

Ordinária

I
X

\1 Ordinária

1

X

Ordinária

XI

Ordinária

1

IX

Ordínáría

XXVII

Ordinária

XXVII

i

Ordinária

I

8

6l

II

I

4

Ordinária.

2

I

i

Artífice (Diretoria de En-i
genharia)
1
Artifice (Diretoria de Eu-I

Ordinária

Ordinária

XIV

I

2

otil

Armazenista

2

I
-I
1

1

I

111estre Especializado

.......... -

I

I
11

l".l

~

~

Tabela Numérica Suplementar

~

SITUAÇÃO PRopeSTA

SITUAÇÃO ATUAL

(Il

I

Número
de
\
funções

I'

I

I
I

Séries runcíonaís

Referência

I

Séries funcionais

TalJ.ela

I
I
IReferência I

TalJ.ela

'<l

g

I

I

1
5
6

s
!:l

Auxiliar de ESCritorio/
(Díretcría de Engenharia) i
Auxiliar de Escritório Di-- \
reteria de Engenharia) .1
Auxiliar de Escritório (Di-I
de Engcnh,rt"

<0\0,,,,

<

I

Auxiliar de EseritJrio

XI

Suplem.

x

Buplem.

IX

Buplem.

XI

Buplem.

w

5

X

Suplem.

8

6

IX

Suplem.

!'j

~

12

....

~

~
DIRETORIA DE ENGENHARIA

Tabela Numérica Ordinária

e~·::':r

..

ç

,:;

SITUAÇÃO PROPOSTA

_;=7,JJ':.:'~

I

Número

Número )
de

runçõss

'

séries

B].=~ ~J.i§n(;:;.z~

f:"~:-.:.cl:::;n·~.i3

T8.h21~

I
.
.
Séries runcicnais
.'

funçõ·es

.v. II

RpCe-êIJ"'a
~-"

Tabela

i

-~~~,'-~"',

Desenhista
1

, ... , .....•••.• !

~7

.c,

Ordinária

1

x

~
o

'"

l:J

o

Ordinária

"ti

g
pJ

li

Motorista

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

6

i"

1

XI

Ordinária

6

~
~

XI

6
._~......,=---",.

I

I

"

1

\ Porteiro .. ,','" .. , ....... 'li:

1

I

-I

I

XI

Porteiro

Ordinária

XI
1

Ordinária

~
~
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RELAÇJí.O NOMINAL A QUE SE REFERE O A.RTIGO 3. o DO DECRETO N.o 22.875, DE 7 DE ABRIL
DE 1947.
Funções transferidas da 'I'.N.M. da
Diretoria de Engenharia para a T. N.
M. da Díretorla de Obras e Fortificações do Exército:
1 -

Armazenista, referência
XIV

1. Gabriel Palnmo.
2 -

Armazenistc, referência
Xl

EXECUTIVO

3,
4.
5.
6.
7.
8.

Lauro Andrade do Vale,
Lauro Ribeiro Gusmão.
Orlando l,ndn:ck Pinho.
Romeu Roland.
Sebastião da Silva Furtado.
Abelardo Reis.
9. José Tavares Drumond ,
io. vaga,
2 -- Proiettuior-auxiíiar referência XVIII

1. vaga.
2. vaga.

1. Calixto de Araújo.
2 .•João Ferreira Sanrii .
2 -- Artiiice, reieréncia X

1. Alfredo Ramos.
2. Edera.ldo Xavier ,
2

-

Artífice, referência IX

1. Júlio Augusto Leite da Silva.
2. Viriato Sousp, Serejo.
1 -

Desenhista, reierência X

1. Alvaro de l'lriranda Filho,

1 -

Desenhista, referência IX

1. José Válter Furtado de Oliveira,

1 -

Mestre especializado, referência XXVII

1. Antônio Wolff.
2 -

Motorista, referência Xl

1. Nestor Leal da Cruz.
2. José Bezerra dos Santos.
2 -

Proieuuior, reieréncia
XXII

1. Luís Fernando Lacerda Coutinho
Júnior .
2. Ota via.no Hibeiro Marclt,
3 -

Projeiaâcr, referência
XKI

1. Deodoro Ccnl~jro.
2. José Vi~'.fp.te Ba!tosa Monteiro de
Ca rvalho .
3. vaga.
10 -

Prcjetaâcr-rncxiliar, referência l[;g

1. Air ton J osé do Couto.
2. Egberto l12 Barros Barreto.

23

Proieuuior-tnuiiliar referência XIV

1, Miguel Galdlno de Andrade Filho.
2. Armando Rodrigues Alves Filho.
3 -

Proietaâor-auxitiar, referência XlI

1, Miguel Conti Rosa.
2. Pedro Souto Jardim Filho.
3. vaga.
Da T.S.M. da Diretoria de Engenharia para igual Tabela da Diretorta
de Obras e F'ort.if'lcações do Exérci1;():

1 .- Atuiiliar de escritório, referência x:

1. Maria Genoline Barbosa Rodri·
gues.
5

.Auxiiiar de escritório, referência X

1. J02.quim Augusto Leony ,
2. Naíade Dutra.

3. ROE:a Sá Espírito s.anto.
4. Lídía Veloso da Câmara.

5. Ivan Cícero de ,sã.
6 -- Auixiliar de escritório, referência IX

1. Milton Fooue de Figueiredo.
2 ..Alice GrEY Tavares ,
3. Luís Brandão Pache de FReia.
4. Carlos Gama de Almeida Cunha.
5. Elza SosTes de Almeida Filho
6. Francisen Luís do Amaral Júnior,

24
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DECRETO N.o 22.876 - DE 7 DE
ABRIL DE 1947
Cria Tabela Numérica âe Pessoal
Mensalist.a do Estabelecimento de
Subsistência da 8. a Região Militar
do Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o srtígo 87, item I da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica criada, com uma fumçâo de correntista. referência XI, a
'I'abala Numérica de Pessoal Mensalista do EstabeJecirnento de Subsistência da 8. a Região Militar do Ministério da Guerra.
Art. 2. o A despesa C011; a execução
do disposto no artigo anterior, na
importância de Cr$ 15.000,00 (quinze
mil cruzeiros) anuais, correrá à conta das rendas do referido Estabelecimento de acôrdo com o art. 1. o do
Decreto-lei n. ° 3.490, de 12 de agôsto
de 1911.
Art. 3. o 1ts,te Decreto entrará em
vigor na data de sua prblícação .
Rio de Janeiro, 7 de abr.I de 1947,
126. ° da Independência e 59. ° da
República.
EUR1CO G. DUTRA.
Canrobert P. da Costa.
DECRETO N.O 22.877, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere D artigo 87, item 1, da Constituição e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n do Decreto-lei n.? 3.1!J5, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0. Ficam extintos quatro
(4) cargos da classe J da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadr,) III
- Parte Permanente - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção de Alcides Caldeira 'I'a ulois, Alvaro da Costa Amorim, A urelíano Soares de Matos e J,lsé
Aurélio Serrano de Andrade. devendo
a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Minístér;o .
Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.878, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
l1a atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da oonstítuição e nos
têrmos do artigo 1.° alinea n do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 .de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0. Ficam suprimidos dezoito
(18) cargos da classe B da carreira
de Servente, do Quadro lU - Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de osstão Francisco de Paula, e da promoção ue Aldemar de Alencar, Antônio Gomes
de Sá Júnior, Antônio Salviano Bezerra, Brígido Edgard da Silva Azevedo, Carlos Damásío Santa1l3, Elísio
Magalhães, Francisco Pereira da Silva, José Domingos dos Santos, Luis
Cavalcante, Manoel Ferreira Campos,
Milton Spatola Nogueira,
Nélson
Nun-es Pereira, Osmar de Oliveira,
Ovídio Cândido de Lima Pacheco,
Raimundo Leandro dos Santos Raimundo Vieira da Silva e Renato
Francisco Bravo, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.°. Revogam-se as díspcsíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
1947, 126.0 da Independência. e 59. 0 da
H.epública.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 22.879, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ",rtigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n do Decreto-lei n.? 3. HJ5, de 14 de abril ue
1941, decreta:
Art. 1.0. Ficam suprimidos quinze
(15) cargos da classe E da carreira de
Agente de estrada de ferro, do exnnto
Quadro n, do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da
demissão de Alfredo Egito da Silva,
da aposentadoria de Benedito de
Paula Ramos e da promoção de Antônio Saraiva de Moura. Felícíssímo
Alves da Costa Neto, B":anklin Lopes
do Couto, Genésio da Silva Coelho,
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Heitor José da Silva, Jair Oríchto,
João Francisco do Couto Reis, João
Paulino Pereira Lima, José de Aímeí.,
da Barros Filho, Manoel Antônio Xavier, Osvalter Carlos de Menes~s. R€>nato Azevedo e Silvio Pinto. ficando
sem aplicação a dotação ccrrespondente, em virtude do art. 5.", do Decreto-lei n.O 9.616, de 21 de agôsto de
1946.

Art. 2.°. Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 22.880, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituíçâo, 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. Ficam suprimidos três
(3) cargos da classe F da carreira
de Cabineiro de estrada de ferro, do
extinto Quadro Il do Mínístério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude do falecimento de Joaquim de
Mentzingen e Valdemiro Alexandre do
Amparo e da promoção de Sebastião
Morgado, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do
art. 5.° do Decreto-lei n.? 9.616, de
21 de agôsto de 1946.
Art. 2.0 • Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
194.7, 126.0 da Independência e 5!!." da.
República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 22.881, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da oonsütuiçào, 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.o. Ficam suprimidos dez
(lO) cargos da classe F da carreira de

25

EXECUTIVO

EscrILurário, do extinto Quadro II do'
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Jaime Belisário Viana. Ondins.
dos Santos Rodrigues Lima e Eulinu.
Mancebo Monteiro de Azevedo, da
exoneração de Lucilia da Fonseca
Guimarães, da transferência de Valklr
oaívet Dias Coelho e Maria de
Lourdes Pereira de Figueiredo e da
promoção de -Joâo de Barros Pereira,
l1ka Figueira Barbosa, Oldemar Martins Rodrigues e Silvio Nunes Pinto
Rosca, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro do refe-rido Ministério.
Art. 2.0 • Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da

República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 22.882, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituiçáo e nos
têrmos do artigo 1.0 alinea n do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.°. Fícam suprimidos sete
(7) cargos da classe F da carreira de
Escriturário (Decreto-lei n." 145, de
1937), do extinto Quadro II do Mírustérío da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da exoneração de
Carmen Quintela dos Santol; .. t·1ozart
de Sousa Gama, do falecimento de
Polínestor de Sousa Cruz, da a posentadoría de Maria Leite Marinha e da
promoção de Rui Barbosa Gonçalves,
Djalma Carvalho Freitas e Nilo Marcos Belém, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Qnad.ro do
referido Ministério.
Art. 2°. Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro. em 8 de abril de
194'1, 126. 0 da Independência e 59" da
República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana
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DECRETO N.o 22.883, DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição e 110S
têrrnos 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 H da carreira de
Almoxarife, do extinto Quadro II do
Ministério da Viação e Obras Públicas. vagos em virtude da promoção de
Benigno de Sousa Júnior e Francisco
Rodrigues Pires, devendo a dotação
correspondente ser levada li. crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59 ° da
República.
EURICO

G.

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.885 - DE 8 Dl!
ABRIL DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presídente da RepúoJica, usandc
da atribuição que lhe confere o artígc
87, item I, da Oonstituíçâo, e n0S têrmos do artigo 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) cargc
de Ajudante de Tesoureiro, padrão I,
do extinto Quadro II do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoríaríe Braz vaientim Dias, 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 ele Janeiro, em 8 de Abril de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
Repúbllca ,
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.o 22.886 - DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Stiprime cargos extintos

DECRETO N.o 22.884, DE 8 DE
ABRIL DE 194'1
...Suprime cargos extintos

,~

O Presidente da República, usando
da a.tribuícão que lhe conter- Q' artígo ::/i, item I, da oonstíuucãc e nos
têrmcs do artigo L" alínea n ao Deereto-ler n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decre ta:
..Art..
(~n

1°.

Ficam suprimidos dois
classe I da carreira de

e',r?,'I.ki da

Aímox arrre, do extinto Quadro rI do

Miüi.'.tério da Viação e Obras Públiv<),~cs em virtude da promoção de
Sa.hJ t Clair Soares dos Santos e Euo oro de Sousa, devendo a dotacão corrfS!,(]J:)(j·(n:,f) ser levada a crédito da
ConLa Corrente do mesmo Quadro do
reterido Ministério.
Art . 2°. Revogam-se as dísposíçocs em ..on erário.
R.io de Janeiro, em <I de abri: de
1íHi, 126.° ela Independência e 59." da
cas,

EepúbJica.
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, ítem I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos trinta e
cinco (35) cargos da classe F da carreira de Condutor de trem. do extinto
Qua,rlro II do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude do
falecimento de Vanderlino Cubeiro
dos Santas
Sócrates de Oliveira
Moura e Moacir Lopes Gama, da aposentadcria de Allah Thompson de
Pauhl LEite - Alberto Pereira e Fabrida José Gomes e da promoção de
Roberto Gonçalves Pereira --- Albino
<10.':é de Moura Alfredo de Morais
Duarte - Alvaro Padlnhn - Alvaro
Per·eira Brttencourt Aníbal Monteiro 'I'ôrres - Antônio José Sera.pião
--- Antônio Marques de Abreu - Auderns r o Viénl de Rezende - Calistencs Xp,;.r1·er 'P5nh-eil"o- Derm eval de
8.o11::? Cr,p1.ho - Edmundo Ricerdo Rr8c1l10 Barr et.o -- Francisco Matias
da Cl1Dho, p Silva -- H~nrjqu€ Tertu11;n1.0 dos Sr; ritos .JÚnior

T~;amar

Gomes de Almeida - João Ferr"ira
Júnior - José da Fonseca Cunha -
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José Neves de Santana
José ela
Rocha Colônia
Josino Machado
Quintanilha - Júlio Bastos - Juvenal Pinto da Silva - Manuel Franklin da Cunha - Manuel Pereira da
Silva - Marcílio Calhanone - Newton de Araújo Lima - Orlando Passos e Osvaldo Teixeira Meireles, ficando sem aplícaçâo a dotação correspondente, em virtude do artigo 5."
do Decreto-lei n. O 9.616, de 21 de
Agõsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, em 8 de Abril de
1947; 126.0 da Independência e 59." da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

27

EXECUTIVO

críturârío, do Quadro VI
Parte
Permanente - do Ministério da Viação e Obras Públicas. vagos em virtude da aposentadoría de Vicente
Castelo Branco, e da promoção de Euelídes- Vasconcelos Marques e Francisco Tomé de Sousa, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de Abril de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
Repúblíca.

EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.889 - DE 8 DE
ABRIL DE 1947
DECRETO N.o 22.887 - DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I, da Constituição e n8S têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo
de Tesoureiro, padrão G, do Quadro
X - Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da aposentadoria de
Horácio Macedo, devendo a dotação
correspondents ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, em 8 de Abril de
1947; 126.° da Independência e 59.° ela
Rerpública.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República. usando
da atríhuíção Que lhe confere o artigo
87, i:t,m I, da Ccnstitulção, e nos tê rmos do artigo 1.0. alínea n, do Decre·
to-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 P'cam extintos três (3)
cargos da classe D da carre.ra de
Dactilóg-rafo, do Quadro VI - Parte
Permanente - do Ministério da Viação e Obras Públicas. vagas em virtud., da transferência de Angélica Tais
de Moura LOP'2S. Cora Gladstone Ca-valcante e Isabel Iracilda Tomás, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Q;ladro do referido Minis.
t.:Sl'io.
Art. 2.° Revogam.se as disposições
em contrár.o ,
Rio de Jg,neiro~ 8 de abril de 1947~
126.° da Independência e 59.° da República,
EURICO

DEORETO N.o 22.888 - DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I. da Constituição e n8S têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três
(30
cargos da classe E da carreira de Es-

G. DUTaA

Olovis Pestana

DECRETO N. ° 22.890 - Dl!, 8 DE
ABRIL DE 1947
Substituí as Tabelas Nurnéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas e a Tabela Numérica de Dia-

ristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
O Presidente da Rcpúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

28

ATOS

DO

PODER

tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 I"icam substltuídas, conforme relações anexas, 8,., Tabelas
Numerícas Ordinária a Suplementar
de Mensalista e a Tabela Numérica
de Diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
.A

despesa

a

verífícar-se

com

a

ExECUTIVO

correrá à conta dos recursos da própria Estrada,
Art . 3. o f;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo ,
Art . 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1947,
126. o da Independência e 59. o da
República.
EURICO G.
DUTRA.

execução do dispas to neste Decreto

Clovis

Pestana.

ESTRADA DE FEltRO NOROESTE DO BHASIL
___.

,..

,~

I
I

N."

NUMÉRICA DE MENSALISTAS
PARA 1947
_TADELI\
_._._..
=e.:::-::..:.::.::c...:::::..=..:'--

~ ser.

Denominação

__

~i

I
I
-----[N."

_

II net,

Denominação

Punções
I
a) F'unções
I
em Ccmíasáo
I
I
em Comissâo
I
I I
I I Diretor ,. CJ:~; 6,000,00 I
1 I Diretor - crs 6.000,00

--·-·-T-~··a)

o

s
1
1
J

1
1
:1
20

I Administrador do
I
: Hôr\,o Florestê-I .... 1
I Admínístrador dos
I
I Hospital ,···········1
I Aumímstrador de
i
I
Pósto Médico
1
I Chefe de Almoxarífa- I
Ido ... , , .. : ...... , ... 1
I Chefe «e OÜeUll1, .. ,. 1
I Chefe de Oficina
1
I CheIo de Oncma
[
I Chefe de Gerviço I
I
I

I

F'loresta.l
Despacnador

1

ill Diretor de Hospital ., I

_. I

G

I
I

8

I

24

29

21

35
35
33
29

44
19

nósitn

·

:En~'1l',regado

de De- I
,',.,
de De- I
1

29

I

I

I

,I

3
3

I

vímento

27

3
27
23
21
27
23

__..__.__ 1_ ~::"cJ"etál'.~o __ -:.:.:..:..:.:.:..:...:j_.17
1 I Tf:sourc)ro
___..~.I.2'"s~:nlreiJ~D __. ,. ,

1

Diretor de Hospital .. 1
Encarregado de De- I
pósito
!
Encarregado de De-!
pósíto ... , .... ' ..... I
Encarregado de Esta- I
çâo
I
Bncarregado de Mo-

8
23

...........•••

I

F'lorestal
Despachador

20

25

I

POSHO

~; 0

Chefe de Oficina
i
Chefe de Oficina
1
Chefe de Oficina
1
Chef2
de
Serviço I

1
1
1
1

3
6

I câo
' .. , '
,
I
3 I li:ncarregado de Mo- I
I virnento
I
::: I EDcarregac\o de
I
i TraEsmissó8s
I
a I Pi~,cal de Lenha
I
20 I Ii'iscal de Tráfego .. i
1 I F'i.'cal de Tração
I
1 I Gecretárjo
I

I

3 I Encarregl'.do de Esta- I

3 I Administrador do
I
Hôrto Florestal .... I
3 Administrador de
I
Hospital .·.······· .. 1
4 Adminístrador de
I
Pôsto Médico
1
1 Cl,1ef e .d. e.. A.-.lm
.. o.l.m.,r.l.'f.a.-. . \

39

I

E;nCl1.l'l egado

I
I
I
I

41 I
35

I
..-----~,-I
t» Funcões
I
I
Gratí ncadas
I
9 I Membro de Comís- I
____Lsi'í-9__ r1!o..InC1,uj.r:.J!<::._ ' .. 1
5

E;'carrcgado

.

de

I
I

Transmissôes
.
3 Fiscal de Lenha
I
20 : Fiscal de Tráfego .. 1
5 I Fiscal de Tração .... I
2
Becl:et~r!o ············1
1 Secletano. .
,
.. 1: Scer{;tário
1
1 I Tesoureiro
1
2 I Tesoureiro
. , .....•.. I

I

I
b) Funcões
I
Gratificadas
I
Membro de Comis- I
sã.o de Inquérito " .1

~~-~I-----·

i

I
9 I
I

24

29
21

35
35
33

29
44
19

49
25

23

29
27
27

23
21
27

23
19

17

41
35

5

ATOS

DO

PODER

Situação Atual

I

u» I

Denominação

I

I

I
I

I
I

I

-

--I
30 I
i
i
I Agente de Estrada de
Ferro
I
I
20 i ....................
70 I ....................
..................... .

1

--I
253 I
I
I

i

II
I

II

I1

23
21
19

4

12
11

I

I

I
1

I

6 I ....................

---I

I
I

15
14

13

I

I
I
I
1
I
I Amanuense-auxiliar I
8 I ............ ........ I
15 I ....................

II

j

I

I

I

Artífice

--I
557 I
I
I

1
I

I

I

I

I

!

14
13

12
11

10

I

I

Atendente

6 I ....................
12 I ....................

--I
18 I

17
15

I
I

68 I, .................... I
95 I .................... I
112 I .................... I
113 I .................... I
169 I ....... ............. I

I

---

i

I
I

I
j

,

I

I

I ReI.

I

I
c) Séries Funcionais I
I Agente Especializado I
i
i
5 I ....................
10 I ....................
15 I ....................
--I
30 I
i
I
I
I
.i
I Agente de Estrada de I
Ferro
I
I
I
I

I

I

20 I ....................
70 iI ....................
163 I ......................
j
'--1
253 I
I
I
I
-

9
8

23
21
19

4

\

12
11

I
I
Almoxarife
I
I
I
2 I .................... II
5 I .................... I
6 I ......... .......... II

15

~

--I
13
I

I

I
j
I
I Amanuense-auxiliar I
8 [ .................... I
15 I ....................
--I
23 1
I

!

1

I

I
I
I
68 I
95 I
112 I
113 I
169 I
--I
557 I

I
Artífice
I
I
. ................... I
....................

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

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

f

I
Atendente
I
I
I
6 I . ...................
12 I ....................
--I
18 I

,

14

18

[

1

1

--I
23 I

I

j

1
Almoxaríre

Denominação

I

1

I
I
I
I

I

s» I
I

I

" ![ ................... . I
'"
.................... I
5
13

Rei.

I

I

1

I
I

5 I ....................
10 I ....................
15 I .. ..................

163

Situação Proposta

Séries Funcionais I
Agente Especializado

c)

29

EXECUTIVO

I

1'1
15

14

13
12
11
10

I

I
I

I
I
I
I

II
I

9
8

30

ATOS

DO

PODER

ExECUTIVO

SITUAÇÃO ATUAL

II

N.O

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Denominação

Ref,

_,

-;-__
I
I
I Auxiliar de Ensino I
I
I

II

1

-~i

I

3

13

12
22

I

I

I

,

14
]3

12
11

1-.-..-.. ~~~~-.~~r~
----s; I
I
....

I
1

~~~li.'~

1

I

-il
I

I

. . •.

I 25
I -

1

--

_3!

I

31

6
12
22

I
I
I
I

..

\
I
I
I

:: I ..···....·....···....
1

13

14
13
12
11

10

..

10

Cartógrafo

15

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

1

---

25

I

I

Cartógrafo-auxiliar

Cartógrafo-auxiliar

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

1

- -I

15

Coadjuvante de Ensino I

Coadjuvante de Ensino'-I--

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

1
6

I
I
I Auxiliar de Ensino I
I
I

1

i

__'I
II

Ref.

Calculista

. .... 1 _

r--.-. ~~~6~~f~

I

Denominação

I
I
I
I
I
I Auxiliar de Escritório I

-4-2

_

\

3 I

I

I
i
I
I
I Auxiliar de Escritório I

~ II ::::::::::::::::::::
\
....•.......•..•.... I

N.O

1
1

18

16
14

6

14

18

8

16

-8

I
I
3
5

10
16

Condutor de Trem
.....................
.....................
.....................
.....................

I
I

19

17

I

15

14

Condutor de Trem
I ..........·....
·.... ·1
10 I
16 I
3
5

19

17
15
14

ATOS

DO

PODER

Situação Proposta

Situação Atual

N,o

Denominação

I ne).

!

I

I

13
12

20
30

--

84

84

Denominação

· ....................

· ....................

I
I

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

3
4
5

17
14
12
11

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

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

9

21

3
4,

5

\

I

25

7

--

7

I

Dentista
26

I--I
I 7

,

I

Desenhista

I

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

14
12

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

3
4

---

,

Enfermeiro

--

8

3

8
10

- 23
-

2711

-

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

2
3

'

I

II

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

,
,I
I

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

54
49
45
41

1

I
I
...... ................ I
Escriturálio

10

~

I
I

I

I

... ...................
...................... II
......... . ... ....... I
........ ..............

14
11

· ............ .......

3

--

I
Engenheiro

2

14
11
10

8

,

---

51
85
135

Enfermeiro

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

2
3
3

14
12

I,

7

I
I

17
14
12
11

,I

7/

Desenhista
3
4

I

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

I

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

13
12

I

Conservador de
Transmissão

21

7

I

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

9

Dentista

1--

I

--r
I

Conservador de
Transmissão

I set.
I

I

I

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

--------I

I

N.o

I

20
30

31

EXECUTIVO

21
17
14

2

I ......................
12 I ...... .
. ..........
<1

1

I

-10II

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

,I

I
I
I
I

Escriturário
............ ..........
I ......................
85 I ...................... I
,

51

-~-

271.. I

..

I

--,----

54
49
45
41

21
17
14

-

32

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

No"

I 'r f .
Il>,e

Denominação

N.O

---1---

;armaCêl~~~CO
1
2

o

o

o

o

•

o

••••

o

•••

"

I

o.

25
19

1

I R e.f

Denominação

,I

Farmacêutico

I

1

I

2

I

25
19

I
I
3
3 !
1
I
I
!
----,---------...-------1- _ _1__- - - - - - - 11

........

~~~~~~

Feitor
..

o

.....

\

~~~~~~~~~~~~~~~ :~ ::~~~ I

2
6

17
176

I
Fiscal
I
...................... I
I

207

14

I

1

13

2

12
11
10

17
176

I tI

6

I

207

··-------·------------r--- , - - -

I

Fiscal

14

---1-'1' ., ~~~~~o~~~.:o~~~l~~::·~-1-1:
--

Fotógrafo-auxiliar

I

1 \
i

.. .. . .. .. . .. . .. .. .. ... \
,
I
o

II
---i

199

----I-----~~~o-r-a-to~~-~-a
2

10
9

••••••••••

I ..

-'-'2-\

o

o

"I

o

_~

o

o

••

o

••

o

o

o

o

o

o.

••••••

••••

o

o.

o

o

'"

o

44

••••

••••••

I
I

I
I

._.1

14

10

I
I
1,1

199
Laboratarista

19

II
I
I1

10
9

19

I

I

··----3-'-~- M~uini,~~
10

,\

I

155

i

I

20
55

Guarda

--'O---

o

II
I
I
,
I

,

---,--------------,---Gtuirâa
I
44
155

14

Maquinista

17
15
14
13
12

I
I
1

I
I

I

17
15
14
13
12

SITUAÇÃO K"'[lúL

N.O

.Ref.
I~/IHquintsta."·auxni8.,r

40
85

11

lO

lfl

135

1\0: aq ui Ill~: t- 3..~' (;;3peeI ~l.,li

lVIa.quinLta-e2peclaJi.-

zado

zap.o

:}

7

11

19

11

1[1

21
MécLico

Tvlédico

G

12
3

25
2"
21
19

2

3
7

15

lVI2TC2.01ogist3

21

2

2

lVie3tre
2
5

l"

0_

••••••

•

>• • • • •

zs
23

r;

')'?

~n

18
17

iVIs-stre

Mestre de Ltnhr"
21
J.9
l'7

19

Cal. das Leis -

VoI. IV.

df~

L:tnJ1D.

3
5
1.1

19
17
0'0

••••••

,

."

•••

"

PIs.

.)

ATOS

34

DO

PODER

EXECUTIVO
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

N.O

I1

Denominação

Ii ReI.

I
1.....................!
1 ' · : I li I
-!
I 1I

Ofici,I

t~~'n"t'·,-

i

15

I'

N.o

25

- - 29

Denominação

I

I

Ofícíal

Operador

~ I :::::::::::::::.:::::

~:

i.

----~---r-'--·-'-··---·

I
I
1

_._ _._._._.. -

Operador especuüiuuto

11I ::::::::::.::::: I

15
29

I

,

I

-!
I

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

li
25

I

I

Operador

~:

I

I--~

. --------"'-r---·--------------j------

J

! Operador

!
\

.

~ \ ::::::: :::::::::::::: I 19

19.

i---~

I
-.: I

!

I1

-~-!

'

Ref.

t~n~";::--II---

---1-" .--------------. ----~l--------I---------------

I

I

especializado

I

-+1

16

I----·~~

--.. . . r---····-----··· · ·...-----··-·-------r-· ... --....
I Operador âe Raio X I
I
!

I
I

21

l-:~-

--.----1--.-----1-Ope/'ado)' de Raio X

I

=~_;J~:_~_:~~_~·_:~_~_:·~~~·~_:_·_i~:-=:~-·I __~L.~_

I
i

I-:~

IPraticante tle Escritório I
IPraticante de ESCritóriOj
9-0\
19&0 1
I'

9

1--- --gol
1--------,--------·--------·-·--··---1-------"--1----·-----,---

-90

I \ ......

---

:.~o~~s:s_o~. . . ....

\

31,

1

I ...... '!:~~~~s~~~.

!---- - I
1 I

1 I
----·--1--------·-------------- --.-----. -- . r---· . ·.. · ---- I

: _ _.· ·_ .
Professor-adjunto

I

I
I-:~

---r------------ ----r---,

Proietaâor-auxiliar

~I'

I

.. .. •.

31

-------,---Proiessor-oâiunto

--+I ·.. ·.. · · . ·
I

\

1---"
I
I

I

I
I-:~

I
1 Proietaâor-aueitiar

1--1

!-~ ~l'"

I-':~

ATOS

DO

PODER

SITUAÇÃO ATUAL

N." I

Denominação

I
li

SITUAÇÃO PROPOSTA

"

N."

Rei.

1--1

Radiotelegrajista

3&

EXECUTIVO

I

Denominação

I

I ReI.
I

--II-~adiotelegrajist~---l-I

__

I~

11I ::::::::::::::::::::: I R 11I :::::::::::::::::::,: I
5

--I

5

I

I
Radiotécnico

I

I

17

1-----

1--- - - I

--r
13

17

o

13 \

I1

- --·----I---~adi~técnic:·---·-l-·-·--·

I

I

I

--:! ""'I-~~I-~I""""""" I-~~--4-1,,~:--S::t' ~1~1: !'-, r .r.,':""-,.'
::I:: : : : : : : : : : : 1-': I ::'/ :::::::::::::::::::: I--~-'
- - , - - .--;elegrajist:------r-- ..-·· , -'---1- ..-- ;ele~ra!ist:--

I

r----'
I

I

!

~-I_~::':'~'~~~~_: :••__!=: l_l~~1 ::.,.:~:_~.,:,::_~:,: :, ,!=~
I

Topógrajo

I

- !

I

,

I

J

I

I

!

I
I

4

I

-4-1

Topógrajo

I
!

I

31

1---

--I----··--·------·j-··-- --···..'1'-----·--··-----1-----·
I
Zela40r
I
Zelador
I
( I
I
t i '
I

~l

:::::::

I

I-~I~::::::::::::: I~!

35

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Tabela Suplementar

SI'l'UP.çÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

[

I

I

N.o
Denominação
De-nominação
[
I Ref.
I Ref.
N°
I
I
- - · - · - · - - - - - - - - 1. - - - - -I - - - - - I
I
Auxiliar de tráfego]
11
33 i Auxiliar ~ tráfeg-O]
40
11
I
Médico . . . . . . . . . . . . I
25
11

2
1

Mestre especiahzado]

22

Praticante de trá-]
fogo
......... .. [

Operador

31
14

. .... . . . . .I

..

9
87

i Mestre

1
1

21
10

I
I

especializado]

31

I
Praticante de trá-I
fego . . . . . . . . . . . . .I
Radíctelegrafista .. !
Radlotéoníco-auxl- I
Ilar . . . . . . . . . . .. . .I

[

)8
9
17

Radiotelegrafista . . [
Radiotécnlco-auxi- I
Iiar .. . . . . . . . . .I
Serviçal ..
[

1
1

2

I
i

I Serviçal
·--1
9

• ••• i

64

I
I
I

[

I

9
17
21
10

ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TAm;;LA I~U:MÊRICA DE DIARISTAS PARA 1947

SITUAÇÃO ATUAL

I

II

N.'

Denominação

___ --'-__

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I Salário
I
I [diárío
I

I

I

i

1
3
154

1

jl\çO,Ugeiro
Ajudante de

/ 26,00
ence-

I 18,00

154

,
1 20,00
de moto-I

1

20.,00

1

Ajl~i~~te' 'ri;' ~~q~i:

nista
I Ajudante

I

1

I
rlsta
1 Ajudante

13

Aprendiz

1 18;00

de

tàpó-]

grafo

94
8
25

45

1
3

Aprendiz
Aprendiz .,
Aprendiz
Aprendiz aluno
Aprendiz aluno

1

1

20,00

! 14,00
! 12,00
)

10,-':lO

1

8,00

1

5,00

I

4,00

1\

I Salário

I
I [díáa-ío
I
[

I

I o-s

Aj~~~;t~· d~' ~~~t;:!

34

I
Denominação

N.o

I
Açougeíro

Ajudante de
I radar

'1
••..•• 1

crs
26,00

ence-]

L

18,00

Ajudante de maqui-]
nlsta
1 .20,oa
Ajudante de moto-I
!
rrsta
1 20.00
I Ajudante de moto-I

I

I rista ··.······,··1
I Ajudante de típó-]
I grafo
1
Aprendiz
'.. ·1

18;00

20,00
14,00
Aprendiz
1 120{}
35
94 I Aprendiz
, .<·,··1 10,10
8 Aprendiz
1 0,00
48
Aprendiz aluno
[ 5,00
4,00
50
Aprendiz aluno
.
18

I

I

37
SIl'DAr;:ÃO J\TUAL

,I

Sl'l'UAÇÃO ATUAL

--1----[
N.o

I

[ Salári-o
[
[ diário

Denomlnaçâo

i

---T---'--'I

53

2G

I

'-~s,

.

i

.. [

Aprendiz aluno
tü'tíJi.::;e

[

i'ü'L.:ificC'

50

h.1'\;ifi'c2

75
229

Artífice
Artiüce

.[

.. [
.. [
[
[

Ascensorista

2

654

Auxiliar (~2 ac-tífíce]
Auxiliar de arlífi,cel
Auxiliar li;; imprcs-]

4.37
1

ser
3

ChdxeL'ü

,'

4:

Oalxeiro
Calxeno

'"

..

Oarnpeiro ...

Carrcceíro
Carroceiro ..

Oocueiro

1
1

CO\~heL:o
Coehe!l'o

1

11
~,

..

..

...

CO%in:;l'2i1'O

·1
·1
.. I
···1

...1

2

[

Iâ n o a rre g a d.r, dei

roupas-la
Encerador

.,
10

11
4
39

73
4
12

I

18.00

I

4
4

2
1

I Guarda-freios

0'
2

10
1
2
2
5

41.00

[

2

I

2

.. I

I Guarda sanitário . . I
I Guarda sanitário .. I

2200
20.00
?O.OO
1300
24,00
lSr))

J.l
4

39
73
16

22,00
20,00

22.00
20.00
18,00

·1

14,00
13.00
16,O,}
14;00
30,CO

.

Contramestre do al-]
taiatasla
.. [ 36,00
Ccpcízo

'.,

Cozinnelro

...

Cczdnhorrn

,
1

Cozánheiro

...[

Eletrctécnico

6J

2.2,00
25,úO

.·:":".i
. .. . [

Encarregado de!
rcupac-ia • . . . . . . . 1
Encerador
1
Encarrega do de 8e··1
cão de armazém, I
Entalha de-r ...... .. I

17
3

'

CC~h2iTO

COCh8Ü'O

2

8,00
...
1 22,00
...... .[ 20.00
. . . . . . . . . . I
2{ 00
.1 22.00
Fise:?.l .... . . . . . . . [ 28,00
Fis!.:,,]
· . . . . . . . I
26..00
PiscaI de lenha .... I 36,00

..

I

...... ,I

Cocheiro

3

2

... .1
.. .... I
Gnarda-rretns .... [

.. I

1
1
1
1

12,00

Guarda-fios

Caí.celro

13

1

I Guarda-fios

3D.OO
?G,OCl

... [
...1

20,00

,

I

Calxeu-o

) Ctarxciro

22,00

2000

18,00

de padeiro I 28,00

Campeiro

~~8,OO

I

. . . . . . . . . . . . . . .[

2,00
3D,OO
28,00
20,GG
24,00
23/10
13,00
20,00
18,00

, Auxiliar

Carrnceíro
Oarrceeíro

10

, Gerente dz- arma-:
I zém ... ·. .. . . . .I
[

12

.i

.. ··1
·1
..!
.. [
·1
.... [

Ai.,.tíricc
àrU,lic2
/>,S]W"o:"ista
l'ux 1' 8.; de artifíca]
.ôuxlllar de artíficC'i
Auxiliar de Impres-]
SOl'

2
3
-1

ele 8e-1
ç5,0 de armazém. \ 3G,00

Entregaríor

I
I

4B7

.,

Expedidor
29 [ Expedidor
2 IFeitol'
.. .
10 j Feitor ..
2

!.
G~A

26.00
2000

[

·1
Entregador ........ I

2

2
5

.. I
..

Ent31hac1.0l·

17
3

75
2/~:)

n

Ei1calT2gT,S.O

1

44
50

Acrendiz aluno
LrLií'kc
A,rdCicc:
."
Artífice:: ."

1

15.00
14,00
30,00

OCZÜÜ12Ú'o

3

~0

[ 58..16.1'io

I

I díário
I
_._---[----

22,00

·1 18,00

..... ·1
.[
Eletrotécruco ......
Cczmhsiro

2

59

1

Ocntramestre d, 8.1-[
faiataria
. . . . . . . I
36,00
Oooeíro ......
.. [ H,OO

1

1

13,00
20,00
18,00

1300
20,00
30,00
.. I
.... [ 26,00
.... I 22,00
.. I 26,::::0

Auxíhar às' pndau-o]

12

2A,OO
22;)0

I
Denominação

[

___ I
I

• • •• • • • •1

2
12
1
5

200
30,IJO
23,00
23,00

I

, o ,,I

I'"

Entregador
Entregador

.1

.. ..... I,
• • • • • I

..

1 1!ixpf;didor . . . . . . . [
I Iüxnedídor ..... ... 1
IF'eifc-r .. , .•••.••.•• !,
1 Fsitor ............ .1
i Fiscal . . . . . . . . . . . . I
Fiscal . . . . . . . . . . [
PiscaI de lenha .... I
Gerente de arma-!
zém
. . . . . . . . . I
Guarda-Chefe . . . . . I
Guarda-Chefe ..... 1
Guarda-fios ....... 1
~

..

.

25,Ob
20,00
::iG,()O

38,DO

12m
3.00
22,00
20.00
24.00
22,00
28,00
26.00
36.00

41.00
40,00
32,00
22.00
Guarda-fios . . . . . . . I 20.00
GU8.. rda -Irelos .... 1 20.00
Guarda-freios ..... 1 1800
Guarda sanitário .. I 24,00

I

38
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EXECUTIVO

I

. _._--'.__.. .-.--.. -._.-. ---.. -..- -. -----1.-.
Salário I,

SITUAÇÃO A'I'lJ.\L

iN.O

diário
...... _.

I.

Hortelão
Hortelão

1

llortelão

1

1 22,00

,

20,00
24,00
I 24,00
I 22,00
1 20,00
j 18,0:1
1
11,00

1

I

,la,rdlneíro
J arríineíro
,J:,xdinf'iro

1
1
12
:2

IIHva.ueira
Lav8,d.etra

iu

"
,

IYfn,:n.obl'eirn

.,."

1

2~-;,DO

J.'lfanotl'eiJ:ü
! 24,00
J.\/[ancbrej)'(}
/ 2200
Mc,eünÍoCO
1 2tJ,OO
MfcD.nieo cspecínli-]

~,;~~

21.
1

:';'HJcl

.•••••••..•• 1

;~8,OO

.M[c{:àni·co especíalí-]
~a;(lo .: .. ~ .., .. , .. 1 ;j{},OO
IdensageI:m
1 14,00
NLens,ageiro ~., ~ f J2,01
:fVlei.l.;:;-u,gciro " •.•• ~ .1 10,00
jYfotn~:I.!].t,a
. .• ,
1 :10,00
MGtorlst,1
I 26.0a
lVfGLnrlstél~ ." .. ,
~.!
2400
Moto,:dsta ., . ,
1 22,00
J?adeIro
""
1 ;~n,Oo
.Por i;ei',o
"
I 20,00
2'ráti.eo d(-~ raTluft,,·j
eia.
". ." .. ".! '36;10
Prot6ttco . ,,, .. ".. ,,.1 40,00
t~(~rV8n!;::;
,
~ ,.
:lO.OO
[3L~rV,(~nts
. .. , .. ! Ul,OO
Sr.;;V2tl.],,, " .....•.. " I HQO
Sc-rvente "',
, 12.00
o

••

I.
I

13

I
I

21

38

29
31
4
14

1
1
1
~J

738

!

....•...•. (

'I'1"atadO'L'

.,

'rraL"tdcr

.. ",.
"

<

,

~

o

••

.. · ·

... ",
:1

11 \Five'\l'l.st,a

I

I'r;el~.dm:

Zelador ., .. "

1,193

:H,(JO

i zz.oo

1

, .. 1

:10,00

1

18,1);}

2

I

20,00

26

1 18.00

32
2

••••

•

Q

•

I
. .. !

,". ,
j

I

I

f

24.00

._ _.

._..

1

Hortelão
1
Hortelão
1
Hortelão
,.,
I
Impressor
1
J ardíneíro
1
J ardínairo
I
J,ardineiro
1
Lavadeira
1
Lavadeira
1
Manobreíro
1
Manobreiro .. ,
1
Manobreiro
1
Mecânico ."
1
Meoâníco especiali-]

:!'1 flH

Mensageíro
Mensageiro
Motorista
Motorista
Motorista

M,!}!)

22,00
20,0l)
13,(1)
14,00
26,(}(1
24,00
2201}

26,(1)

i

1

12,(]l:)

1

10,OU

30,00
: 26,00
! 2iOO

Motorista . .
! 22,01}
Padeiro
] 30,Oi
Porteiro
1 20,00
Prático de rarmá-]

ela
Protético
Servente

1 35,CÜ

i

40,01}

1 20,00
i . ]8.00
1400
12,00
. 26,0()

f3e1'venh;

t1€"rvent·c .,
Servente

.
.

Tipógraro
Torra-dor'
Trabalhador
Trabalhador
Transplantado!'
'I'rnnspla ntaüor
Transplantador
'Tratador
Tratador

.

20,03

2â},OO
18,00

.
.
1
1

14,0(}
12,00

1 10,00

!
!

2400
22.00

Tratador

I

20 Oi)

Tratador
Vigia
Vigia
Vi'leirista
Víveirista

1

18,0$

"" 1

<'

••

,,~.,.

Zelado'r
4.620

24,00
22,00
20,00
24,00

IVfsf,f:,nieo espeoíali-]
zado
1 36,00
Mensageiro
1 H,OI)

7~

2600
?2,(JO

._ _

1 38,00

zado

4

I 20,00

••••

f

10

1 2n,OO

'reatador

I

12

Tl'Dh8ib."dm·

':r.l.";~bVl-dGr

~.ifj04

I

1 26,QO

, l!l,nO
, .. "I 14.00
'I' ransplarrta.dor .... 1 12.00
r:era,nspJ>~ ntr:td.olr ".,.1
10.00

·_-----,,-1

I
I

1
1.
1
1
I
1
1

l:fl.l~HJ;r~~a.,.to " .•.. ~" ..
Ir01'rPA"~,Ol'
•••• ' . , . ~ ~

Tnl..h9Jhador
Tralisphntadol'

I diário

.. _........ _._.

:3
ia
iH
11
8
1
1.

.1

ii SaláriQ

Denominação

I'

.....

1 2-1,00

rmpressnr

I
I

.'-.._._.

I

1 20,00

!
,

••••••••••••

.

18.00

1 24,00
I 22.0G
I 2600
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DO
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DECRETO N.o 22.891 - DE 8 DE
ABRIL DE 1947
Declara de utiiidade pública área ae
terra contígua à esplanada da estação de Cedro, na linha Tronco àa
Rêde de Viação Cearense.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
37, número I, da Constituição e de
acõrdo com o disposto no artigo 5.°,
alíneas h e i, do Decreto-lei número
3.3ô5, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. F'ica declarada ele
utilidade pública, para desapronr.ação pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas. por mtermédío da Rêde de
Viação Cearense. uina área de terra
de 14. 025m2. de propriedade do Senhor ,Jo1\o Cândido da Costa. Ilgtirada

na planta que com êste baixa. devidamente rubrcada, contígua à esplanada da estação de Cedro, na linha
Tronco daquela Rêde. e necessária ao
aumento do pátio do depósito de locomotivas ali instalado
Rio de Janeiro. 8 de abril de HJ47;
12H.o da Independência -e 5D.O (~~i. .H·c}::rÚ·M
blíca,

EUHICO

Clóvis

G. DUT"-!'.

Pestana

DECRETO N.o 22.892 - DE 8 DE
ABRIL DE HH1
Apl'01Ja proieto e orçamento para
construção de variante indispensá_
oet à ligação ela linho Tronco com
a linha em construção Joaquim. M:1l1'_
tinha - Fazenda M'onte Alegre. da
Rêde de Viação Purtmã-Santa cataTina.

EXECUTIVO

raná.Santa Catarina. devendo a res,
pectíva despesa correr por conta dos
recursos destinados à referida linha
Jo-aquim Murtínho - Fazenda Monte
Alegre,

Rio de Janeiro. 8 de abril de 1947;
126.° da Independêncía ,e 59.° da R,e-piJ.blíca.
EURICO

DECHETO N.o 22.893 -- DE 8 DE
ABRIL DE UH7
Aprova projetos e orçamentos 1Ja1'a
consiruciu, de barragem e túnel nos
j'ios Santa Cruz e Santa Maria, no
Estado (1,0 Rio Grande do Sul.

O Presídent.e da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o a.rt~go
37. númerr, I, da Constituição, decreta:
.A.rtigü único.
Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na ímportán.,
ela total de vínto e seis milhões. no-veorntos e ses[:.enta mil. nuatrocentos
·e c~nqüf:l1.tE e três cruzeiros e oitenta
centavos (Cr$ 25.!Jô0.453.81}). os qua.s
com êste baixam. devídamente rubrícados, para a construção da Barragem
00 Salto. no ruo Santa Cruz, no Estado do lCGlo Grande do Sul, e do Túnel Passo do Saltc,-Bugres, que

a conduzír as águas acumula,
das pela rcterida barragem à bacia
do RIo Santa Maria no mesmo Es-

tada.

.F~iü de ~l9,Dei.l'o. 8 de abril de 19<!!7;
1~.6.0 da Independência ,8 59.0 da I~,el}á..

büCC1.

EURICO G.

da República. usando
da atríbuíção que L'1p confere o art.igo
87 número I, da
C onstítuí cão. d,e-

Artígo único.
Ficam aprovados o
proj. to e o orçamento na Importánela de Cr$
17.358.72230 (dezessete
milhões. trezentos e cinqüenta e oito
mil, setecentos e vinte ;. dois cruzei.
l'OS e trinta centavos)
os Quais com
êsto ba.xarn dev'damento rubricados,
para a construção de uma variante
entre as estações de Joaquim Murtinho e Presidente Castilhos, indispensável à ligaçào da linha Tronco (Itararé- Uruguai) com a linha em construcão ,Toaquim Murtinho - Faz,·nda
Monte Alegre. da Rêde de Viação Pa-

se

d;~~.stlna

o Presidente

ereta:

G. DUTRA

C7óvis Pestana

DU~rR.~

Olóvis Pestana

ngCRETO N.o '22.894, DE 8 DE
ABl~IL DI!.: 1947
Aprova

proieto

e

orçamento

para

constructio de bueiro capeado na variante Mirante-Giuuçara, da Estraela de Ferro Noroeste do Brasil;

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere () artigo 87, número T, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados Ql
projeto e o orçamento na importância
de quinhentos e sessenta e três mít.

40

ATOS

DO
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quinhentos e .dez cruzeiros e quarenta
centavos (CrS 563,510,40), os quais
com êste baixam, devidamente rubriG8-dDS, para a construcão de um bueiro
capeado de 1,50rn ::: 1,50m de vão,
SÔb~'8 o CÓr~'2(':O "Beraldo", na. estaca
231-,!-.15,0 do "t-ecno de Guarantã a
Cafelândia, do. variante MiranteGuaíçai-a, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 3 ele abril de 1917,
da Indepcndêneía c 59,° da

12G.o

EXBCVTI'S'O

pelo Aviso

ar::1~)O'3
de Nllnistério
Obras Públicas) ,

DU'rrM.

ela Viação

e

A-:'t, 3.° Fica aprovado o eX!?2SS0 de
despesa 112, Importância de mil. du ..
zentos e deis cruzeiros e quarenta

centavos

(Cl'S

l,202l0), resultante da

diferença para mais verificada nas
despesas coma cxecucâo das obras
urcvistas no orcamcntc anr ovado pelo

Decreto n.v '? 759, de 1 'da setembro
(.~e

EURICO G,

n.v 3.280, de 14 de dezern-

bro ele lQt.:,?, mcdiücado pelo de número 114, de 5 de fevereiro de 19'1:7,

18',:1,

Rio de .tanelro, 3 do abril de 1947,
126.° da Xndcpcndêncla e 59.0 da
Rcpüblicft.

Clovis Pestana.

Clcnns Pcsiomá,
DZC:(1Ii;T·O N.o 22.895, DE 3 DE
A.Bi~IL DE 1947
DECERTO N.o 22.3%; DE 8 DZ
ABRIL D;~ H)'17

Torna sem eieito :o Decreto u.« 21,034,
de ;} de nusio de 1946, au'toriza deSfi/I)l'oy;riaçâ.o ele terrenos pela lJiaciio Férrea do Rio Grande do Sul: e
dá outras providências.

e orccrnenioc l)(O'(t,
execucào ele oln'as no -orctonçcmcn-

ApTOV([ pro}etü8

Presidente c19, República, usando

to de PÔ?·L-o ES7JCranCa a Corumbá,
da Esintda de Ferro Ncroecte do

Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto

O Presidente da República, usando
da atrtbuicáo que lhe confere o ertigo 87, núm.. oro I, da Constituição, deereta:

o

da atribuícâo que lhe confere o art.igo 3'"1, número I, da Ccnstitutçâo, decrct:l:
n.? 21,034, de 9 de maio de 1%6, que

Brasil.

Fãcam aprovados os
na importância
milhões setecentos e

autorizou a desaprcprtação c permuta
de terrenos pela Vi8.ç§,0 Férrea do Rio
Grande do Sul e deu outras providônctas .

mil quinhentos e cín-

'

A1't, 2.° Fica a ViacãoFél'rea do
Rio Grande do Sul autorizado. a desaprcpriar terrenos com a área total
de 50. 963m2, situados no recinto e nas
proximidades da eatacâo Belisário, no
quilômetro 192,300 da linha Santa
Marla-Marcelino Ramos, pertencentes

a Caetano Oatlar da Meta, em conIormídade com a planta e o têrmo de
acordo que com êste baixam, devida'mente rubricados, devendo a respectídespesa, TI:], importância de dez
mil, cento e noventa e dois cruzeiros c
sessenta centavos «irs 10.192,(0),
acrescida das custas de escritura e reva

gistro, correr por conta da subvenção
da União, de que trata o Decreto-lei
n.c 552, de 12 de julho de 1933 (título
K - Eventuais, da parte II do Programa de Melhoramentos aprovado

cruzeiros

«irs

os quais com êste bai-

x~l,,:r~;.~.~~'~{':e~~e
rubricados, para a.
c
de um trecho de doze (12)

'l,~:;.~~'::~bl'U:
(do k11.1 2-8,300 - a partir de
..,.---- ao km 40,CCO) do prolongamonto de Põrto Esperança a Corumbá, da Estrada de Feno Noroeste
do Brasü. e das pontes de concreto
armado SÔ!Jl'C os rios "Novo". "Oorlcho Rebolo" c "Santa Leopcldina",
C

tôdas no trecho compreendido entre
os uuuõroetros O e 25 do mesmo proIongamento.
Rio ele Janeiro, 8 de Abril de 1947,
123.° da Independência e 59,° da
República.
EURICO G, DUTRA.

Clovis Pestana.

A'l'DS

DO

DECRETO N.o 22.897 - DE
ABRIL DE 1947

POD~R

8 DE

Declara ele ntilidade púbUce terrenos
necessá?'ios ao novo tro-xuio âa linha Tronco da Companhia MOgÚlna de Betrtulae de FeT1'o, entre Cocais e Tarnhaú.
O Presidentetda República, usando

da atrlbuicão que lhe contere o artigo 87, número I, da Ccnstrtuíçãc e de

São Paulo, l~:;c:e~súl'in' ~ passagem da
linha de trnnsrmssão de Deis Córregos
'J.'1·.t8.g;C;-;1, da eletrrücacão da linha
3. 139.1.11'11-, prevista no p1::.110 deCC~-18:l 6.2

m',,1l101?r1l2JÜCS

e

acuisíoões,

daquela Companhia, aprovado pelo
I)2-c1.'2-tc n.? 21.3;:;:3, de 1 de Julho de
184G.

Rio de .renctvo, 8 de abril de 19,11,
12(jY da.. 11'.cJe.pend0ncia e 58.° da. ReEu;:~co

acôrdo com o dispcstc mos artigos 3.°

G. Du'rax .

Cl,svis PestancL

e 5.0, alíneas ti.e j, do Decreto-Ieí núnrero 3.365, de 21 de junho de
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EXECU'rI'IO

l~Hl,

decreta :

n:C.CR.:i;'TO N.022.·t'G:J, DE 3 DE

Artigo LUÜCO. Ficam declarados ~ê
utilidade pública, para dasaproprracao
pe-la Companhia Mcgiana de Estradas
de Ferro, os terrenos assinalados 2~(~S
plantas que cem êste baixam, devida-

mente rubricadas, pertencentes C'-Ll
consta pertenceram às p2S3ü8.S in ~

qU2-

dícadss nas referidas plantas c na relacão que também com êste baixa, devldamente rubricada, necessárics li,
execucào do novo tcacado entre CC(;~.1,":'s
e 'I'ambaú, na Imha 'I'roncc daquela
Companhia, cujos projeto e orcuroento Ioram aprovados pelo Decreto número 21. 392, de :J de junho de 18M).,
Rio de .Iarreiro, 8 de abril. 0.8 lSn,
125.° da Independência c 59.0 do, Republíca..
'
Euazco G-. DUTRA
Clovis Pestana

D-ECRETü N." 22.898 ~ DE 8 DE
ABRIL DT~ 1~H"I

Declara de titiúâsuie pública, para desapropriação lJCla Companhia Pau-

lista ele Bstrcslas de Ferro. áreas de
(erm a sereú~ atrav€ssadas' por linha

de trcaunniseõo,

O Presidente da República, usando
':::.0, atribuição que lhe confere o arbigo
87, número I,' da Constituição e deacôrdo com o disposto nos artigos 3,°
e 5,° alüneas h) e j), do Decreto-lei
n.v 3.3G5, de 21 0.8 junho de 1941, decreta :
Artigo único. FIcam declaradas de
utilidade pública, para desapropriação
pela Oompanhla Paulista de Estradas
d-e Ferro, três ár·28.S de terra figuradas
nas plantas que cem êste baixam. devidamente rubricadas, números .29, 32
e 33, pertencentes respectivamente,
aos 31'S, José Sampaio Góis Neto e
out-ros Dr , Francisco Alípio de Almeida.' Prado e D, Isabel Sampaio de
Almeida Prado, tôdas situadas no Município e Comarca de Jaú, Estado' de

.f\.BEIL :cE 1'8::,'1
prorroça íwazo 13M'a ascinaturc ele C07l~
trato a« Ràlio 'Sccieücuie P'IOl'te de
7th!'J:] s. i!..
1\;3.0 foi publica. elo ainda no Diário
Oficial per falta de pagamentc .
D3CS.~~TO

I'J.o ~;2.8C'O :DE 9 DE:
A.DIZE, DE 19·17

Il-(;SY(i- a 'Tabela Nwmérica Snp.lemcnter c!c c:cíJ'Cép'lJ:r.<t:máio-mens12risto. elo
Ccnceúio Feilcrcú do C01J/.é.J"cio Etcterim' c' dá outras -proniâênciae,

o Presidente da Iõopúbhca, USG.I1c1o
da atrtbuícão que lhe contere o artigo 87, item I, da Ccnstrtuiçâo, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, na forma
da relecâo anexa, ;;J, Tabela Numérica guulemantar de Extl'aD.umcl':3..riomeneaüsta do Ocnaelho J:t'cdel'al do

::~~\~~~~2i1t:!~~g:
dj.~~Oi;rt~!.1(~:~~\eC\~~~:
tíao Jserâo exercidas pêlos servidores

cujos nomes constam ela relação ,,,,,,,::::.
Art. 2.0 A despesa com a cxecucao
do dlsnosto neste Decreto, na importência " anual deCl'S 140.400,00 coento

e cuarenta mil e quatrocentos

Cl'U-

zeíros i correrá. à conta da Verba 1
Pessoal Oonsumaçâo II Pessoal
ETLn:numei..é rtc, SnbcO'nsignaç5.o 05
~. Mensalistas, Anexo n.v 6 ~ Conselno FecJ.Cl.'8J do Comércio Exterior,

dó

'18..1'a

~

Orcamcnto Geral da República
191'7.

Al't.

3.° :tste Decreto vigorará a

partdr de 1.° de janeiro de 1947,
Art. 4.° Revogam-se as díspcsíçõcs

em

CO:;:lt rário .

Rio de .Janeiro, 9 'de abril de 1D47,
12G.O 6.8. Independência e 59.° da República,
EU'i'.ICO G, DUTRi\"

Benedicto Costa Netto,

~
~
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ATOS

DECRETO N.O 22.901 DE 1947

DO

PODF.:1

9 DE ABRIL

Abre, pelo JIilinistério das Relações Bxteriores, o crédito especial de Cr$
650.000,00, para classificação ele âes11eSa.
O Presidente da República, usando

,la autorização contida na Lei n.v 12,

de 28 de dezembro de 1946, e t-ndo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têr..
mos do art. 93 do Regulamento Crer,,1
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Mí ,
nístérto das Relações Exteriores, o
crédito especial de seiscentos e cinqüenta mil cruzeiros ICr$ 650. OOO,COi,
para classificação das despesas (Ser..
viços -e El1(;a.rgos) com a represoutação do Brasil às cerimônias da posse
dos Presidentes das R,epúblic3.s do
Chile e dos Estados Unidos Mexicanos.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 19·Y1,
126.° da Iridenendêncía e 59. 0 ela Eepública.
EURICO G. DUTRA.
Raul Ferruuuies,

43

EXECUTIVO

§ 1.0 A duração dêste curso será de
oito meses, sendo as data-s de inícío e
encerramento fixadas pela Regimento
Interno.
S 2.° Durante o curso serão enviactos
aos alunos Questionários, exercícios e
probíemas relativos aos assuntos constant es do artígo.
§ 3.° As soluções enviadas pelos alunos serão examinadas pela Escola que
as d.evolvcrá com as anotações e comcntártos julgados necessários.
§ 4.° Na quinzena que se seguir ao
en-~~~.{';lTa:l1el1tD do curso. realizar.se-ão
~Da l?s~.;olp~ provas vergando sôbre t·edo
ü assunto estudado,
~ 5. Q OS of:k:ais que nestas provas
obtiverem mai.. , d/: 50 »or cento do
número total dos pontos atingível "eú~,o eo:ns\dsra·dos
aptos à matricula
r-o Curso de Comando.
~ G.O
Os o.Hcla:B, que não reatízarem o número de pontos, indicado no
Item anterlor, pod'e-rfl,o ser matrícula.. -.
dos novamente no mr srno curso. df::J1tro dos de::.:; Hl"!.OS segu:ni-es; S2?:'lH1de.
LE8.bi1itação tornará o oficial def'ín'tívamente i','lapto p21'3o a l112trí'2.'';'9..
no Curso de Con18..ndo".
A3:t. 2.° () p-xesente Decreto entrará.
em VigOT na c1atn da sua nubucacão,
1

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 22.902 - Dl!:
ABRIL DtE 194'7

io

VQ;;

Altera o artiço 13 do Reçulamento
para a üscota de Guerra Naval.
O Presidente da Hepública. usar.no
de'], atribuição qu.ô· lhe confere o art.go

.1'e.vcgad2.. s as
rlo ,

contra.

Rio de J::U1eiro. 10 di) abr.I de 19':7.
da lndep::mdclCcia e 59'.° da R,f;PÚ-

l~:.ô.o

bHca.

EunICO

t/l, inciso I, da Constdtuíçâo. cxcre:a:
Artigo 1.0 O artigo l;j do Regn,f\mente da Escola de Guerra l,\Ia"v'j},L
aprovado pelo Decreto n.? 6.336, de 11·
(18 outubro de 1940, passa a vig,}i'al'
com a seguinte alteração:
"Artigo 13. O Curso preliminar
compre encerá o estudo de:
a) oínemáüca acre-naval, especlal ,
mente sua apl.cação à técníca de evc)nções;
b) prelírnlnares de tática geral, ez.,
pecíalment.e dispositivos e outras me,
didas preparatórias da ação:
c) tática particular dos vários tiDOS de navios e aeronaves:
d) aspectos oart.cular-s da técnica
df~ determinadas
8.1'11.1D: e aparelha....
mentos. Intírnamento ligados à tátíca
dos navios que DS conduzem;
e) utílízação militar dos meios ele
comunicações navais;
j) operações de esclarecímento, navais. aéreos ou aero.navaís:

dispc~:iÇÔ2S ~'11.1

a,

IJUTHh

Sylt'io de Noronha

DECRETO N.o 22.903 -- DE 10
DE ABRIL DE 1947
Aliem a alínea h do art . 13.° (lo Deereto n.o 13.660, de 13 de maio ae
1~45.

o

Presidente da Hepúhlica., usando
d,a atríbuícão que lhe confere o ar,:ie;o 37, Hem I, do, oonstítutção dos
Estüdos Unidcs do Brasil, decreta:
Art. 1.0 F'ÍCa alterada, por conveníência do serviço, a disposição contída na alínea h do art. 6.° elo Decreto n.? 1.8.660, de 18 de maio de
19411, Que aprovou e mandou executar
o R,8g!.1l:::~nlento para a Base J?Iuvial de
t.adárto, para a seguinte forma:
"h) por um Encarregado da
Divisão de Fazenda. - Capitão de
Corveta IN, que será o Intendente
do Material. "
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Alt. 2.°

DO

PODtR

R,8VOS'Ull1-S2 as disposicôes

em contrário.
gjo

EXECUTIVO

ti~o

ô7, item I, da

OOllstitl);çf~o,de~

C1'2t;a:

(~C J;3.1;,(-~il·O,

10 de I),bril de H! ,207.

12,~.~,

da Indcoeudônt-ia e 58," da
pucnca..
EU;O;:i:CO

G.

:.:.:~;>

LrL

12Çf~0

~10Jia

DL:Tr,iL

.)'ylvio de Norotüuc,

l.0

Yic(~ alterada, CQYJt:üJ.'m.!2 1°C'"
8. Tab:C]::I. :i.'hFnéric8, Ordí-

anexa,

E:l:t n;.11 luncrár!o _.E12li': alista
T.'>2giml~~1 do 'I'rnbalhe
do Pío de .laneíro, elo Mi-

'I'rabalho, Indústria e CoD;';C;1:ETO N.o
DE lü3]1,IL

-

DE 10

H)~~7

Altera, sem awmerüo ele âespesa,

(~

Tuoetc 1'h,'"ln,;Yicu, OrfZi;i.úricl rie &1;-

tramsmcrúrio-mensaíieta

df~

Deícaa-

ciei Regional elo Tvuocütus 1W E8üúlo
do .Icio âe Jtmciro, do Iâinistério da

A?:L 2.0 f':;tc Decreto C"lÜ·8.:r'Ú em'
vigor na data de sua publicação,
n!o (:8 ':f21'.Cjl'O, :!.O dQ Lol'il (12 ::.D;n,
J.SG.o da Independência C' 5S.0 da R2pública.

TmÇ[i,!ho, Inclúsií"ia e Comérc;o,

o Prerddente ela RCPÚ01ica., usando
da atribuição Q~.E lhe contere o ar-

BXcn;an fi'i{fI ciresio,

~j

eu
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DECRETO N.o 22.905 - DE 10 DE
ABRIL DE 1947
Concede à sociedade anônima Brtuüi]

Air'Ways, Incorporateâ, autorização
para funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anônima Braniff Aírways, Incorporated, decreta:
Artigo único. t~ concedida à sociedade anônima Braniff Aírways, Incorporated, com sede na cidade de
Oklahoma, Estado de Oklahoma, Estados Unidos da América, autorização
para funcionar na República, com o
capital de Cr$ 459.000,00 (quatrocentos
e cinqüenta e nove mil cruzeiros) e
os estatutos que apresentou, mediante
as cláusulas que êste acompanha, assinadas pelo Ministro de Estado do
Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumpri? integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G. DUTRA.

M"onJan Figueiredo.

CLAUSULAS QUE' ACOMPANHAM O
DECRETO N,O 22.905, DESTA DATA

ExECUTIVO

UI
A sociedade não poderá realizar

nc

Brasil os objetivos constantes de seu.
estatutos que são vedados a soeíedades estrangeiras, e só poderá exerce]
os que dependem de prévia permíssãc
governamental, depois desta obtida E
sob as condições em que fór concedida.

IV
Fica dependente de autorização de
Govêrno qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ber-Ihe-á 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 dísposições 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 Janeiro, 10 de abril de 1947.
-- l1forvan Figueiredo.

I

A "Bl'aniff Aírways, Incorporated"
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 tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a referida socíedadeireclamar 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.

DECRETO N.o 22.906, DE 10 DE
ABRIL DE 1947
Ccnceâe à Colúmbia Capitalização
S. A. autorização para funcionar e
aprova, com modificações, os seus
f'statutos.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o art..87,
inciso l, da Constituição, decreta:
Art.. 1.0 Fica. autorizada a runcíonar
em operações de capitalização, a que
se refere o decreto n. O 2.2.456, de 10 de
fevereiro de 1933, a Colúmbia Gapi!·.Ilização S. A., com sede nesta cícr,de do Rio de Janeiro, e coastítuída
por deliberação da assembléia geral
extraordinária de acionistas, realizada.
a, 26 de novembro de 1946, bem como
ficam aprovados os estatutos adotados pela referida, assembléia geral,
mediante as seguintes modificações:

ATOS

DO

PODER

l-Os estatutos são aprovados com
as seguintes alterações:
a) o art 12, § 2.°, será assim redigido: "O Diretor que não prestar a
caução mencionaria no presente artígo, até o trigésimo dia, a contar da
data de sua eleição ou nomeação para
o cargo, será considerado resígnatário" .
b) o art. 14, parágrafo único. será
redigido da seguinte forma: Neste
caso, como também no de ímpedímen'.o por mais de trinta dias, os outros
diretores designarão o substituto provísórío" .
c) ao art. 29 acrescente-se um parrágrato, que será
3.°, assim redigido: "A substituição dos membros efetivos pelos suplentes rar-se-á, quan-do Iôr caso, segundo a ordem decrescente de votação e. em caso de igualdade, será preferido sucessivamente
o que possuir maior número de ações
e o mais idoso".
II - As alterações consignadas na
cláusula ,precedelIlte deverão se aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da publleação dêste decreto.
Art. 2.° A sociedade ficará íntegralmente sujeita às leis e regulameu_
tos vigentes, ou que vierem a vigorar,
sôbre o objeto da autorização de que
c~ata o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as díspoaíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1947.
126.0 da Indepmdência e 59. 0 da República.
E,'uRICO G. DUTRA.

°

Morvan de

Figueir~o.

DECRETO N.o 22.907, DE 10
ABRIL DE 1947 .

DE

Aprova os novos estatutos da Companhia de Seguros União Panificadora, com a alteração do nome para Itatiaia Companhia de Seguros.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a alteração
introduzida nos estatutos sociais da
Companhia de Seguros União Panificadora, com sede nesta cidade do Rio

47

EXECUTIVO

de Janeiro, autorizada a funcionar
pelo decreto n. ° 836, de 20 de maio
de 11936, constante da mudança de
nome para Itatiaia Companhia de seguros, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 23 de setembro de
1946.

Art. 2.° A so-ciedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sõbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1947,
126° da Independência e 59° da República.
EURICO

G.

DUTRa

Morvan Figueiredo

DEDRETO N.o 22.908 _. DE 11
ABRIL DE 1947

DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 setenta
('70) cargos da classe E da carreira
de Postalista-auxiliar, do Quadro IH
-- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da exoneração de Ermezilha Montenegro de Almeida,
Mirte Laisa e Nadir Carneiro Espíndula e da promoção de Adolfina Pereira Sampaio, Afonso da Silva Ribeiro, Alice da Silva Miranda, Almir
de Brito Pereira, Alzira de Araújo
Silva, Ana Vidal de Negreiros Chaves, Anália Pessoa Fortuna, Antônia
Torres da Sílva, Antônio Ferreira
Chaves, Antônio Guedes, Antônio de
Pádua Rocha, Bento da Silva Perraz,
Emília Pessoa de Viveiros, Emília da
Silva Sampaio, Emílio Carreira Guerra, Ercilia de Carvalho Figueira, Ercilía do Nascimento Rocha. Ercília
Segreti Vaccaro, Esaú Gevaerd, Euclides Custódio Cabral, Euclides Rodrigues de Siqueira, Eurípedes Lehugeur Morais, Fausto Jorge, Francisco
Antas, Gentil de Castro, Reli Itabiramírím de Castro, Iris América de
Carvalho, Isabel Cordeiro Hildebrant,
Jamile Chedíak Pereira, Jeferson Camará de Aquâno, João Bento, João
Lavras Filho, João de Siqueira Figueiredo Valença, Joaquim César de
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Barros, .Jcel de Aqulno, JOEé Alves
Pereira, José Flausino Peren-a de Pa-

,:c.ia, José Maria 62 Pádua Valtrrdo,

.José Pacheco de Sousa, Josá de Paula
Sousa Filho, .Ioscfa Alves da Fxei-

tas,

.rosare Nascimento rV:::e10,

Júüo

da Vara Cruz Campos, Lázara Ribeiro,
Lídía Gomes, Lindolf'o Ribeiro de Alvarenga, Lourival Vilalva Ribeiro,
Lucila Muzzt de Oliveira Torres, Lúcio 1I18.3'no de Lima, Manuel Mauricio
da Costa, Manuel Pantaleâo ela Silva,
Maria C~OC3,l'mO Lin18., Maria dos Santos Portugal, Naura Alves do Vale
Guimarães, Ne! Gonçalves 0.0 Nascimento, Nicclau da Rocha 11in8., Pascoal Romano, Pedro el.e Carvaluo Pedrcsa, Pedro da Cosia Bordím, Protásía Gonçalves de Oliveira, Raírnundo Nonato de Mendonça,. Saul Alves
Brasil, Saul Silveira, 'I'ridcntino G8.1vão. Vidal Vieira de Almeida, Vitor
Finto Martdns e Volltea Rôla de Sousa, devendo a resoectiva dotacão ser
revertida parü. as - tabelas de - extranumerários, de acôrdc cem o art. 5.°
do Decreto-lei n.? 9.616, de 21 de
agosto de 1946.
A

ArL 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 19'!7.
da Independência e 59.° da, Repú-

lS~G.o

bl1C::L.

EURICO G. Durne .

Clovis Pestana.

DEDRETO N. ° 22.809 _ DE 11 DE
ABRIL DE 1947

Susníme cargos extintos
o Presidente da República, usando
da atrrbuieão que lhe contere o artigo 8'7, item I, da Constituição, €
nos têrmos do art. 1.°, alínea n, do
Deci-eto-Ieí n.c 3.185, ele 14 de abril
de 1911, decreta:

-Art. 1.0 Ficam supzimldos cinco
(5) cargos da classe I da carreira de
Inspetor de Ilnhas telegráficas. do
Ouadro IH - Parte Suplementar, ~
do Ministério da Viação e Obras PÚblicas. ver-es em virtude da aposentadcrta de 1"Io1'):119.no Bezerra 'Cs.-valcant2
J08.0 Francisco do Monte, do raleeimente de José Barbosa Leite e da
promoção de Elpídlo Manuel da Sil-

'2

veirae-Lms-L"opes de Mendonça, devendo a resuecüva dotacão SBr revertida para
tabelas de "extranumerários, de acôrdo com o art. 5.0 do D2ereto-lei n.v 9.616, de 21 de agôsto
de 1D46.

as
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Art. 2.0 jcovogam-se as disposiçõ-es
em ccntráric .
Rio de ,j8xJ.cÜ'o,11 de abril 6-3 1917,
126.° da Independência' e 59.0 da República.
EUnICO G.

DUTRA,

Clovis Pestana.
DECRETO N o 2.~. 910 - DE 11 DE
ABRIL DE 19-s:7
SUJ))'ZJdC

carqos e:xlintos

O Presidente da Repúblíca, usando
da ati-ibuícão que- lhe confere o artlJ'O 37,' item I, da Constistziçâo, e
1105 têrmcs elo art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei H.O 3.Hi3. de 14 de abril
de J.941, decreta:
.
ArL 1.0 FJ.G:ê.m suorimirlos sessenta
e cinco (65) cargos da classe C da
carreira de Carteiro, do Quadro III
~ Parte Suplementar ~ do Minístério da Viação e Obras Públicas, vagos
2~ virtude da acoaentadorfa de Antônio de
Oueírcz, ,OtCl1 Francisco
Mcntelro e Pauêino GOl~8S de Abreu,
da exoneracâo de AlacrtnovRamos
Marmo, Antônio de A7.2V(:do Ramos
c Sílvio Pedrcso. do falecimento de
Anterior Ribeiro e da promoção de
Albérto Eineck, Alcebíades de Araújo
80?-1'2S, Alcides Rizardo, Amadeu Masda, Amaro Cabral da Costa, André
Joaquim do Nascimento, Anor doe Barros, Antonio Lemes da Silva Filho,
Antônio Muniz, Antônio Verfssimo da
Silva, Aristides Soares de Almeida,
Atila Moreira, Benedito Antônio de
Camargo. Benedito Meta. Boanargea
de Araújo Faria, David Carneiro da
Cunha, - Ernesto Rich tcr. Irehpé Castilho, Floriano Peixoto Penar, Gabriel
João Cobres, Grhnaldí Passos, João
Ferreira Maia.' Jc50 Japhat Soares
de Almeíúa, João Martins ele Sá, João
08 S01)38_ Pedreira, José Amado, José
Barbosa dos Santos, .Icsé G:X(lCS Bento, José GOJ.1ÇêJves da Mendonça Pôrto, José Pinheiro Veiga, José dos Santos, José da Silva Ltma, José Vi,8Ü'a
Sobrinho.
.Iosué Bonfim dos Reis,
Lino M8.1'in110 Falcão, Luis Graccho
ele França Jatobá, Luis Vi.lliatti, Manuel Djesú da Costa Manual Santi
Teles, Manuel Vi-eira Lima, Marcolíno
ele Medeiros Lessa, Miguel de Albuquerque Melo, Moacir Pires Figueiredo, Nelson Pereira dos Reis
Nícanor Pereira de Oliveira, Os ..
cal' Rodrigues _Teixeira, - Otávio Roque Pereira de Castro. Pedro Libório
Cavalcante, Pedro
Martins
Raooso. Querubim Muniz,' Romeu
de - Sá Cavalcanti. Rosalina Duar-.
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te Silva, Sebastião Alves, Sebastião
José da Silva, Severino Gonçalves de Almeida, Valdemar Freire Pinheiro, Valdomiro Pereira da Silva e
Zoroastro Barbosa, devendo a respectiva dotação ser revertida para as tabelas de extranumerários, de acôrdo
com o art. 5.° do Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.911 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos treze (3)
cargos da classe D da carreira de Mestre de linha." do Quadr0 UI - Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Flaviano
de Paula Seara e Lindolfo Rodrigues
Chaves, do falecimento de Moisés Hermeriegíldo de Lima e da promoção de
Angelo Pereira Damasceno, Antônio
Bispo, Antônio Félix Medeiros, Antônio Pereira dos Santos, cíementíno
Barcelos Filho, José Augusto Pita,
Laudelino Osmund de Aragão, Manuel Gonçalves de Oliveira, Manuel
Mendes Batista e Miguel Estêves, devendo a respectiva dotação ser revertida para as tabelas de extranumerários, de acõrdo com o artigo 5.° do Decreto-lei n.v 9.616, de 21 de agôsto
de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana.
Cal.

clll,~ T,pi~

_

Vnl

nr
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DECRETO N.o 22.912 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n,O 3.195 de 14 de abril de
1941, decreta:
'
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe G da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.v 145, de 1937)
do Quadro lU - Parte Suplementar
- do Ministério da Viação e Obras
Públicas vagos em virtude da nomeação para outro cargo de Adrião Ribeí ,
ro Filho, Ari Maia, José Sebastião
Horta, Orlando Vieira do Nascimento
e Sílvio de Moraes, 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, 11 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.913 - 'DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quinze
(5) cargos da classe E da carreira de
Telegrafista, do Quadro UI - Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude do falecimento de Valdir Guarací Pereira e da promoção de Armando
da Silva Pessoa, Cesar Tércio Belez,
Fernando Rodrigues Nogueira, Gilberto Miranda, Haroldo Cornélio de
Baker, Iren",P'ereira Gomes Sampaio,
José de Araújo Vaz de Melo Júnior,
José Boiteux Píazza, José Vitor de
Sousa, Nair Vaillé Neves Ferreira,
Nestor de Albuquerque Belo, Norbertina Rodrigues Ferraz, Olgarina Murta
Maia e Osman de Lima Albuquerque,
devendo a respectiva dotação ser re-
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vertida para as tabelas de extranumerários, de acôrdo com o art , 5.° do
DEcreto-lei 1".0 9.616, de 21 de agôsto
de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURlOO G. DUTRA
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.914 DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Supl'ime carços extintos

O Presidente da República, usando
da atr.buiçáo que lhe conf erc o arrrgo
87,uem I. da oonstítutção. e nos têr.
mos do art. 1°, alínea n, do l).,cre-co·'
lei n.v 3.195, de 14 de abril de l!Hl,
decreta:
Art. 1.0 F''carn suprimidos vinte e
um (21) cargos da classe G da carreira de Postalista··auxLiar (Decretoler n." 145. de 1(37). do Quadro UI -..Parte Suplementar - do Mirnst.óro da
Viação -, Obras Públicas, vagos em
virtude da aposcutadortu de José Ave,
lino Pinto, cio Ia.lecirnerito de Aurélio
Fer rc.ra Alves Leite e da nomeação
para outro cargo de Alfredo Barros uo
·Va.I;:;, Arqutrncues de C:tf::tro ·f".l:~iT!e,
Arh;Udes SimÕeS d e Freitas Filho. Bv.,
nerüt.a Abiga:] dos Santos R< is, Be11e"~
venuto Pcrriru SO:lres. Cantidiano da
S'lva Trind'Hie. Carlos Alberto ela
Fonseca N8t'l. Carlos Gomes PerrelJ.-a,
Eduardo Mucos d8 Araújo, Eurico .Ia.,
cegua Pereira, Glasdorino Luis ca
Costa Hernula uo de Castro i'ilho,
Joito Gulmnr â.es. José Maria Ro·d"igu.s, Mara da Glória
de Oliveira
Melo Maria Hibciro Homem. RIo Xs.vier da Costa. Olimr io Catão Júnior
e Hui Terra devendo a respectiva dotacâ o sr r rt-vr-rtrda para as tabelas ce
extranumerários. de acôrdo com o arth'.'O fiO do De C1''- to-lei Ii,O 9.616, .íe 21.
'l.gôsto de 1.946.
Art. 2.° Revogurn.se as dísposíçõcs
em contrário.
R'o re J:'lnc'ro, em 11 de abril 0.e
1947. 126 0 da Independência e 59." da
República.
í

de

EURICO

C.

DUTRA

Clóvis Pestana
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DECHETO N." 22.915 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Suprime carços extintos

O Presidente da República, usando
dt atr.buiçáo que lhe contere o M':.lgO

87, .tern I. da constrtuícão, e nos têr.,
mos do art. 1.0, alínea n, do Dc crer olei n.? 3.195, de 14 de abril de 19,11,
de-ereta:
Art. 1.0 Ficam suprímídos noventa
(90) cargos da classe E da carreíra de
Pcstalísta-uuxilíar. do Quadro lU -Parte Suplementar -- do M'ri.stei io
na Viação e Obras Públicas, vagos em
v.rtuda da aposentac oría de Arinteo
Aristóteles da Fonseca, Elvira °awa
Guimarães, EIsa Partilho CaSCli'UO,
Isabel N·,ves Hamberger. João ')SÓrlO
de Toledo, José Rodrigues Novais,
Lavína Anála de Azevedo F'er nauues,
Luís Garibaldino de Abreu. Mana
Luísa Pires de Oliveira, Raquel Mon_
teiro e Rute Pinheiro d" Almeida, da
demissão de Violeta Moura de Oliveira
e Valda Peres Maluf. da exoner içào
de Alzíra Costa Navarr o de Andrade,
Cesár.o Mart'ns Amaral. Darcíüa
Coelho D'Alvarenga. Diana Xavier da
Costa, Dirceu Carvalho Barbosa, Edméa Bízoto, Hugo BêLzin de Melo,
Lmel de An3r'1d·e Correia .•Jonas Ra.iteU. José Coutinho Lopes, José Raimundo de Almeida, Luciano L'nhires
V,,íoso, Luís ]:I,·bei-ro. Luís da Silva
Carvalho, Maldi Coelho Aclolí. Marra
do Carmo oesvr Biasi. Maria Eunice
1.ac21"[13 Sodré, Maria da Glória c a
NINa Morais Mara Norma de Ohvvi,
ra Mário Mexias N'Jd es Fontão c e
Sousa. Paulo Neto Tupi Caldas Paí
de Alencastro Pita n, Ratrnundo Pra,
xedes de Assis. Romeu Xavier Tomás
Aquino Gonçalves e Zuila F01CGLif1.
Acioli. do fal·:cimento de -Josias de
Carvalho, Ma r ia d.o Céu Baão Mana
da Couceçân Melo e Ubaldino M,rbs
Rabassa da nomeação para outro cargo de Alda Morais. Gladys Ewerton de
Pinho. Luciano Menezes. Nair Ca -nei;
1'0 Dias Vieira e Nilda Pontes Cavalcante, da promoção de Abílio Ca'Jalcânte Dantas, Agenor do Prado. Alfredo R,' g-inaldo Sobrinho. Aurora
P'rito da Fonseca. Carlos Alves dos
Santos, DEnise Zamite de Olive ra,
Durvalino Paiva da Rocha. Edite de
Pa ulo Abreu Eduardo Botelho Ca valcàntí. Eduardo Mendes, Eponma 1'1
Silva Alves. Eulina Costa, E'valdo Lopes. Godofredo Ferreira B' lo SGbrL
nho. Herculano Paiva, Iracema Mar-
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ques de Campos, João Mantovani. J(;sé
Antônio Marques, José Asss Antunes
de Aquno, José Luis da Rosa L'a",
José Maia Gerqueira, José Riban'ar
Silva, Landejcur Villefort. Luci de
Oliveira Man u I de Albuquerque Reis
Manuel Luís Moreira Cruz Maria Augusta do Amaral, Maria Luzia c e Olivera Rosa, Marreta de Origem Faras. Marília dos Santos FErT'''lfa,
Marina Pereira de sousa. Miria m Domingues da snva Newton Ciéade. Nei
de Freitas otív- ira, Nilza Pires 0([,m'res Oliveira, otav: o de Sousa '-,ima,
Rute Andrade e Valdemar de Oliv-rra
Lima e da transferência de Cehna
Cruz Leite e Marra Nava Souto, de.
v" ndo a respectiva dotação ser rever;
tida para as tabelas de extranumsrúrios de acõruo com o artigo 5,0 do De.,
creto-lei n.? 9.616, de 21 de agôsr.o de
1946.

Art. 2.0 Revogam_se as disposições
em contrário.
R'o de Jane'ro, em 11 de abril ae
1947, 126,0 da Independência e 59,0 da
República.
EURICO C. DUTRA
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DECRETO N.o 22.91'[ - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. L", alínea n, do Decreto-lei n.? 3,195, de 14 de Abril de 1941,
decreta:
Art. L" Ficam extintos um (1) cargo da classe H c um (1) da classe G,
da carreira de Operário de Armamento, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos em virtu.íe
da aposentadoria de Claudionor de
Lima e de Francisco Antônio Soares,
respectivamente, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da
conta corrente do mesmo Quadro e
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de Abril de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República,
EURICO G. DUTRA.
Sylvio de Noronha.

CZóvis Pestana

DECRETO N.o 22.918 - DE 11 DE
ABRIL DE 1917
DECRETO N.o 22.916 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere 'J artigo 87, item I, da Constituição, e nJS
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 dois (2) cargos da classe E da carreira de Operário de Imprensa, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha 'lagos em virtude da promoção de Gumercindo Ferreira Alves e de Orce'Ino José Soares, devendo a dotação r-; rrespondente ser levada a crédito da
conta corrente do mesmo Quàdro e
Ministéno.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de Abril de 1947,
126,0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Sylvio de Noronha.

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de Abril de 194~,
decreta:
Art , L" Ficam extintos dois (2) cargos da classe I e um (1) da classe H
da carreira de Faroleiro, do Quadro
Permanente do Ministério da Marrnna, vagos em virtude da aposentadoria de Gerenaldo Quadros e Luís Martins de Almeida, os primeiros, e da
aposentadoria de Raimundo MeneZES
Brasil, o último, devendo a dotação
.correspondente ser levada a crédito
da conta corrente do mesmo Quadl'o
e Ministério.
Art , 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de Abril de J947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Sylvio de Noronha.
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DECRETO N.o 22.919 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.921 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947

Extingue cargos excedentes

Extingue cargos excedentes

O Pre-sidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre-to-lei n,o 3.195, de 14 de Abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargos da classe H e três (3) da classe F
da carreira de Patrão, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha,
vagos em virtude da aposentadoria de
José Moreira da Silva e de João José
dos Santos, e do falecimento de Humberto Correia, os três prime-iros, e da
promoção de Francisco Fernandes
Lima, do falecimento de Benedito de
Oliveira e da aposentadoria de Irineu Gonçalves Gomes, os demais, devermo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de Abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 extintos três (3) cargos da classe H da carreira de Maquinista Maritimo, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos
em virtude da aposentadoria de G1ovani Ferreira, de Rubem de Sousa e'
de Enoque Cunha, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da conta corrente do mesmo Quadro
e Mínístérío .
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947
126.° da Independência e 59.0 da R-epú:
blica.
EURICO G. DuTRA

Sylv.io de Noronha.

DECRETO 1'T.O 22.920 _ DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, item l, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargos da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos
em virtude da, exoneração de Aldo
Emanuel de Medeiros e de Adernar
Malta de Azevedo, e da transferência
de Heraldo Gomes Leite, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-s-e as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 194'1,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Sylvio de Noronha

Sytvio de Noronha

DECRETO N.o 22.922 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abrll de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da classe F da carreira de Guarda de
Polícia, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha. vago em virtude
do falecimento de Ernesto da Silva
Leal, devendo a dotação corresponden,
te ser levada a crédito da conta C0rrente do mesmo Quadro e Mínístérío.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947
126.° da Independência e 59.° da Repú:
blica.
EURICO G. DuTRA
Sylvio de Noronha

DECRETO N.o 22.923 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe conferé- o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do De-

Aros

DO

PODER

EXECUTIVO

ereto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

DECRETO N.o 22.['25, DE 11 DE
ABIUL DE 1947

Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe F e quatro (4) da
classe E da carreira de Oontinuo, do
'Quadro Suplementar do Ministéno da.
Marinha, vagos em virtude da aposentadoria de José Mosconi e de Pedro José Viana, os dois prímeiros. f;
da promoção de Luís Ramos, deArtstídes Lino dos Santos. de Severino
Otavíano da Silva e' de Valdemar
Cruz, os demais, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Suprime cargos extintos

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 194'1,
126.° da Independência e 59.° da R·epú ..
blica.
EURICO

G. DUTRA

Sylvio de Noronha

DECRETO N.o 22.924, DE 11 DE
ABRIL DE 1947

O Presidente da República, usando
da. atríbuíçâo que lhe confere o artigo 3'1, item I, da oonstítuíção, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.' :3.W5, de 1<1 de abril de
1911, decreta:

Art. 1.0. Picam suprimidos oito (8)
cargos da classe C da carreira de
S·erverJte, do t~uatlro Suplementar do
J\!J:illistério da Ma.rmha. vagos €lTI virt'!..1à.2 da exoneração ne Orlando- Telxeíra Pinto Costa. da promoção de
AlcidES Parva. de Armindo Marcelíno
I pes, cl<e .Justrno Marcelino da Silva
c de Adornas Valdevíno Montenegro,
da apossntaríorta de Lauro Francisco
de Araújo e Li,e Jorge Alcides dos
Santos, c do falecimento de Amaro
FTancisco dos Santos} ficando sem
a.pU.C;1Ç§.,O a dotação correspondente.
Art. 2.°. R,evogam-se as disposições em contrário .
•-~jo de Janeiro, em 11 de abril de
lHJ,7, 126.° da Independência e 59.0 da
ft1êpública.
EURICO

suor-me cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, 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 um (1)
cargo da classe G e um (1) da classe T<" da carreira de Arquivista, do
Quadro SUl lementar do Ministério da
Marinha, vagos em vir Gude da trans22rência de Hilton Teixeira de Vasconce .s e da nomeação de Francisco
de Paula Borges Fort.es, para outro
cargo, respectivamente, devendo a do;
tação correspondente ser levada a cré.,
dito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 11 de abril de

1947, 126.° da Independência e 59.° da

República.
EURICO G. DUTRA

suuno de Noronha

G.

DUTR.~

SY!l1ío de Noronha

DECRETO N.o ':2.926, DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Oonstítuíção, 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 extintos. na carreira de Operário de Arsenal do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, oito (8) cargos da classe H,
vagos em virtude da aposentadoria de
Antônio Gervazoni, de Leopoldo Tei_
xeíra da Costa, de Felípe Correia, de
Oscar Antônio da Silva, de Artur Hibeiro de Santana, do talecímento de
Antônio da Si lvs Neves e di: Luis
Rodrigues de Ollveíra, e da promoção
de Artur Alvares Coelho; três (3)
cargos da classe G, vagos em virtude
da aposentadoria de Alvaro Ferreira
Calasso, de Manoel Bernardino da
Costa e de Anúncio Tomaz dos Santos, sete (7) cargos da classe F, vagos em virtude da aposentadoria de

ATOS

5·1:

DO

POi1ER

José Freire da Silva Júnior. de Gabriel de Jesús, de Djalma do Nascime nto e de tlcã.a c)a NI,:',t,:-\ Lonato. do
falecimento de Augusto .ti'ol'eln Santiago. de Antônio Rodrigues de Sousa e de Dcgolrno Salvador: ,~ dezas
set-e (17) cargos da classe E, vagos
em virtude do ta lecímento de América Aíberto dos Santos. de Antônio
Salustiano e de Antônio de Oliveira
Santos da aposentadoria de Desidério Frederico Augusto. de Frederico
José Patricia. de Alberto Nunes. de
Celestino Fcijó, de Pa ulmo Albano
dos Santos. de Alfredo Miguel Cabral.
de Olavo da ::Hlva Ramalho e de Diógenes Barbosa dos Santos, da dernísDECf~(G'rO

Jj~XECU'1'IVO

são de Lauro dos Anjos e da promoção de Antônio Davi Pereira. de Erneste da SiJ""_' de Militão Aranda, de
Valderniro gosendo da Cruz e de Rubem Luis de Gousa; devendo a dotaçãc correspondente s-er levada a crédito da conta corrente do mesmo
Quadro € Ministério_
Art. 2.0 . Revogam-se as dísposí'C;ÓES

em contrário.

Rio [1-e Janeiro. em 11 de abril de
1$)4'/, 126.0 da Independêncía e 59. 0 da
H..epúbEca.
EURICO G. DUTRA
Sylvio de Noronha

N.o 22.927. DE 11 DE ABRIL DE 1947

Cria Séries Fnmcioruiis att er« as Tabelas Numéricas Ordinária e Suple»icnrur de p:,y;;;"r/iumerúl'ios da Diretoria de Botas Aéreas do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências.

o Presidente da FU:púiJl:ica. usando da atribuição que lhe contere o artigo 8'7. it-em I. dn Constít.uiçào, decreta;
Art 1,' Frcam cr iadas ,',S Séries Funcionais abaixo mencionadas. com
os níveis, mmtnu. e máximo. de salários seguintes:
.l\g2rt€ Actmi nistra.tívo
011~f~ de ~rráref'G Aéreo

'"

XXIII a
XXX a
XXIV a
XIV a
XXXVII a
XIV a

"

.
Controlador de Tral':'go Aéreo Especiahzado .
Crmtrnlanor dr rl'afeg0 Aéreo
.
Insrv-tor de 'I'rál'"r:v Aéreo
.
t)bS·21 va dor M,et.-?orp}ogirü dfl Aeronáutica
(}\)servacp)I' :v18t.f-Ornll-.Jgico de Aeronáutíca Eso-c.a.ízaúo
.. _. .. .. . .. _. . . . . . . . . . . . .

XXIX
XXXVI
XXIX
XXIII
XXXIX
XXIII

XXIX
XXXVI
1'(.::),<1](' M3n'cn;C!'1r -D;;ipccja3i:\8,c1l.
.•.....•....
XXIV a
XXIX
Ritdir: M:;r, t.uneuor .. ..
.
_.
XIV a
XXIII
RàdlO 'fécmeo ri" /\..cwnáuti:·'l
XXX a
XXXVI
',I,ácIio '1\:'c'g--ati't:l (de i\-acnÍ\utica
XXIV a
XXIX
f-tádio Tdeüpis:a
,
" ..
XIV a
XXIII
Art. 4.° .l"!cam alteradas na forma da relação anexa. as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerários-mensalistas da Díre.orta ele .nota.. Aereu,:. do Ministérro da Aeronáutica.
Pará.rrafo único A~ r unções criadas por fôrça do disposto neste artigo
serão exercidas pelo, servídorer. cujos nomes constam da relação nominal
anexa
Art. 3.') A despesa com a execução de. disposto neste Decreto, na ímportãncí: de trez« milhões e cínquenta e seis mil cruzeiros (Cr$
13 055 OO.J.OO). corre' q à conta da Verba 1 - Pessoal. Consignação II
Pessoal J~xj',anume,.q,·io, :::ub(or~signação 05 - Mensalistas, Anexo 13
Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art I o . i];ste Decreto entrará em vigor a contar de 1.0 de janeiro de
1947. revrgadas as cisposícões em contrário.
Pr~V:l.'3Cir

Vl-('t,.COI:116("(J~-,(I

de

XXIV a

A'{~10nálltica

XXX a

Rio :1e Janeiro. em 11 de abril de 1947, 126.0 da Independência e 59.0

da Repúb.íca .

EURICO

G.

DUTRA

Armando Trompowsky

MINISTÉRIO DA AERONáUTICA
nIaETGRIA DE ROTAS AÉREAS
SITUAÇÃO
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I
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I

1I
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II
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1
,

1

XI
X
IX
VIII
VII
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I

Ordinária I
Ordinária 1,1
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I Agente

I
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1
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I Agente
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I Agente Administrativo .... ··1
2 I Agente Especializado .. ····1
3 I Agente Especializado
1
8 I Agente Especilizado ······1
13 I Agente Especializado
1
18 I Agente Especializado
1
54 i Agente Especializado ······1
12! Artífice
1
6 I Artíf,'ice
I

10
10
10
29
2

li
1

j

1

I

I,rtl.l.1Ce
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.1

I Artífice

I
I

iI

1
1
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I

I
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Tabela
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XI
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I
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SITUAÇÃO ?ROPOSTA

I Ordinária
Ordinária
r~ I Ordinária
VIII I Or dlnárra
Ordinária

XI

VII
XXIII
XXIV
XXIII
XXII
XXI
XX
XVIII
XV
XIV
XI

ri

VIII
VII

XXIII
XXII
XXI

XX

~
>'l

o

Ul
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I
I Ordinária
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I Ordinária
I Ordinária

"O
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o
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I

8
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I
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Séries funcionais
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Cartógrafo Auxiliar
Contabilista Auxiliar

I

II
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1

I

XV
XV

I Ordinária

I

XXXIV

}~X}{I

Ordínáría
Ordinária

:>

XXIII
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XXII

Ordinária

... i

XXI

Ordinária

....... !

XX

Ordínáría

.. 1

XVIII

Ordinárla

@
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XV

Ordinária
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17.!l.tln
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XXIX

Ordinária

,dn

.. !

XXVIII

Ordinária.

do ... 1

XXVII

Ordinária

ln .... 1

XXV
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XXIV

Ordmária

.Iego Aéreo .. 1
A~r.p()

I

C5

........•. 1

I

· • · · .. 1

······1

······1

XXI
XX
XVIII
XV

XIV

:5
"é

I
...... 1
· .. ···1

..

I Ordinária

I
I

I

Ordinária
fCO'r\

I

1
Controhdor de Vôo
1 I Controlador de Vôo
2 I Controlador de Vôo
4 1 Controlador de Vôo
~9 I Controlador de Vôo

Tabela
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I
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I

Especializado ...
Especializado ...
Especializado ...

1 'Mestre... .. .. . . .. .. . . ....
3 I Mestre .... . . . . . . . . . . . . ..
5 I Mestre ...................
18 I Mestre ...................

I Mestre
I

1
1
1
1
1
1
27
1
2
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I

XII
XI
XVIII
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Ord.
Ord.
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XX
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XXIV
I Mestre Especializado ...., XXIII i
i Mestre Especializado .... I XXII!
I Meteorologista ........... I XXXVI
i Meteorologista ........... I
XXI i
I Meteorologista
........... 1
XV 1
i Meteorologista ........... I
XIV I
I MotOl'~sta ................ I
XII I
I Motonsta ................ I
XI I
I Motorista ................ I
X I
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Ord.
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I

Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
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Ord.
Ord.
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Ord.
Ord.

5
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13
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XXXVII

...................
..................
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XXI
XX
XVIII
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XIV
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Mestre Especializado
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Mestre Especializado ........
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N.o 22.928, DE 11
ABRIL DE 1947

DECRETO

PODER

DE

Cria a Tubelt: Numérica. Orrlinária
de Extranumerário-mensalista do
Curso de Estado Maior, do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da RepúblIca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'"1, item. I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0. 1'1C3 criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica 01'L:nária de Extranumerário··mensalista do Curso de Estado Maior, do Ministério da Aeronáutica.

EXECUTIVO

Art. 2.°. A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 198.600,00 (cento e noventa e oito mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá ", conta da Verba I - Pessoal. Consignação II Pessoal Extranumerário, subconstgnaçãc 05 - Mensalistas, Anexo 13 Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art. 3.°. 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 11 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
i·;:.8pública.
EURICO G. DUTRA
Armanâo Trompowsky

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
ESTADO MAIOR DA AERONÁUTICA -

CURSO DE ESTADO MAIOR

Tabela Numérica Ordinária
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DECRETO N.o 22.929 - DE 11 DE
ABRIL DE 1947
Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários à
Base Aérea do Salvador, Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Federal e tendo em vista o artigo 6°,
combinado com o artigo 5.° do Decreto-lei n,> 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1.0 dão declarados de utilidade
pública, para desapropriação, os terrenos, inclusive benfeitorias neles exís,
tentes, situados junto à Base Aérea do
Salvador, Estado da Bahia, pertencentes aos Srs. Bartolomeu dos Santos
e Marcos Pere-ira Vaz, ou a seus herdeiros e sucessores, com a área total
aproximada de 499 756,10 metros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado na Diretoria de
Obras do Ministério da Aeronáutica e
sob o n,O 742-47, no qual se encontram
as plantas e respectivos memoriais
descritivos e cálculos analíticos,
Art. 2.° Destinam-se êsses terrenos
à ampliação da Base Aérea do Salvador.
Art. 3.° FIca o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a presente desapropríação, na forma do
art. 10 do Decreto-lei n,o 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 4.° A despesa, no total de Cr$
51.987,80, correrá à conta do Fundo
Aeronáutico, Título IV - Eventuais,
art; 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59,° da República.
EURICO G. DUTRA
Armando Trompowsky

DECRETO N.o 22.930, DE 12 DE
ABRIL DE 1947
Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito extraordinário de Cr$ ...
15.000.000,00 para SOC01'TO e auxílio às localidades atingidas pelas enchentes ultimamente verificadas no
País.

O Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, de
acôrdo com o art. 75, parágrafo único,
da mesma Constituição, e tendo ou-
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vido o Tribunal de Contas, nos têrmos
do art. 94 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda, o crédito extraordinário de quinze milhões de cruzeiros (Cr$ 15.000.000,00), para atender
às despesas (Serviços e Encargos) de
qualquer natureza com o socorro e auxílio às localidades atingidas pelas enchentes ultimamente verificadas no
País.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Corrêa e Castro.
DECRETO N.o 22.931 - DE 14 DE
ABRIL DE 1947
Prorroga o prazo a q'lfe se refere o
artigo 1.0 do Decreto n.o 17.395, de
19 de dezembro de 1944.
O Presidente da Repú,blica usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição, e tendo
em vista o que díspõe o Decreto-lei
n.s 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), COmbinado com o
Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogada por um
(1) ano, a contar da data da publicação do presente Decreto, o prazo a
que se refere o art. 1.0 do Decreto número 17.395, de 19 de dezembro de
1944, que autorizou os cidadãos brasileiros Rita SpinoIa Dias e Adernar
F'pínola Dias a pesquisar jazidas de
rochas betuminosas e píro-betumíno,
sas - classe IX - em uma área de
99,20 ha (noventa e nove hectares e
vinte ares), situada na fazenda Bofete, no distrito e munícípío do mesmo
nome, comarca de Tatui, Estado de
São Paulo.
Art. 2." Esta prorrogação é conferida nos têrmos da letra a do artigo
1.0 do Decreto-lei n. o 9.605, de 19 de
agôsto de 1946.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1947,
12,6.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Benedito Costa Netto
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DECRETO N.o 22.932 - DE 14 DE
ABl'l,IL DE 1947
Declara de utilidade pública e autoriza a âesapropriaçào de diversas
áreas de terras, necessúrias à execução das obras para ampliação,
por etapas sucessivas, do aproveitamento realizado pela Cottiptmliia.
de Carris, Luz e Fôrça do Rio de
Janeiro, Limitada, na usina de Ribeirão das Lages.

O Presidente da República, usando
da atribuição quelhe confere o artigo 37, inciso L, da Constituição, e
tendo em VIsta o requerido pela interessada, e o disposto no art , 151,
letra b do Código de Aguas, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, nos têrmos dos artigos
3.° e 5.°, letras J e h, do Decreto-lei
11.° :{.365, de 21 de junho de 1:).11, e
o parágraro único do art. 1.0 do Decrcto-Ieí n." 4.152, de 6 de março de
1942, de acôrdo com as plantas aprovadas de ns , 34.858 (fls. 1 e 2),
34.861 e 34.862 as áreas de terras situadas nos Municípios de Pirai e
Barra do Pirai, Estado do Rio de .Ianeíro, abaixo discriminadas:
1) Gleba n.o 1 da planta número
34,858, Iôlha 1, com 24.750m2 (vinte
e quatro mil setecentos e cinqüenta
metros quadrados), de propriedade
at:ibuida a Carlos Martins Ferreira.
2) Gleba n,v 2 da planta número
34.858, fôlha 1, com 45. 250m~>' (quarenta e cinco mil duzentos e cmqücnta metros quadrados), rte propriedade
atribuída ao Dr, Mauríeio Graça.
3) Giclm n.? 3 da planta número
3,1.8[;8, fülha 1, com 11.000m2 (onze
mil metros quadrados), de propríedad.:
atribuida a Ida Cat.harrna
Knoop.
1) Gleba n.? 4 da planta número
:1'1.853, tôlha 1, com H.750m2 (onze
mil setecentos e cinqüenta met..os
quadrados), de propriedade atribuída
ao Brigadeiro Ivo Borges.
5) GIe ba n.v 5, da planta número
31. 858, fôlha 1, com 13. 250m2 (treze
mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
José F'irmino.
6) Gleba n.? 6, da planta número
34.8G8, fôlha 1, com 5.000m2 (cinco
mil metros quadrados), de p :opriedade atribuída a .loão Barbosa Lemos.
7) Gleba n.? 7. da planta número
34.858, fôlha 1, com 1.880rn2 (mil oitoccntos e oitenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Antônio
Lemos Sobrinho.
r

EXECUTIVO

8) Gleba D.o 8, da planta número
34.858, fôlha 1, com 12.500m2 (doze
m.il e quinhentos metros quadrados),
de propriedade atribuída a Pedro
Freitas.
9) Gleba n.O 9, da planta número
31.858, fôlha 1, com 15.500m2 (quinze mil e quinhentos metros quadrados), de propriedade atribuída a Leopoldo José da Silva Palmeira.
10) Gleba n.v 10, da planta número
34.858, fôlha 1, com 15.000m2 (quinze
mil metros quadrados), de propriedade atribuída a Manuel Teixeira Campos.
11) Gleba n.O 11, da planta número
34.858, fôlha 1, com 250m2 (duzentos
e cinqüenta metros quadrados), de
propriedade atribuída a Luis Tô:res.
12) Gleba n.? 12, da planta número
34.858, fôlha 1, com 3. 500m2 (três
mil e quinhentos metros quadrados)
de propriedade atribuída a Antônio
Pedro da Costa.
13) Gleba n,v 13, da planta número
34.858, f'ôlha 1, cem 18.000m2 (dezoito mil metros quadrados), de propriedade atribuída à Santa Casa de Pirai,
14) Gleba n.? 14, da planta número
34.858, fôlha 1, com 1.250m2 (mil duzentos e cinqüenta met:os quadrados), de propriedade atribuída a JoãC
Tavares.
15) Gleba n.? 15, da planta número
';'1.868, fólha 1, com 1.500m2 (mil e
quinhentos metros quadrados) , de
propriedade atribuída a Flávio Lemos.
16) Gleba n.? 16, da planta número
34..858, fôlha 1, com 2.500m2 (dois
mil e quinhentos metros quadrados),
de propriedade atribuída à Prefeitura
Munlcípal de Piraí ,
17) Gleba 11. 0 17, da planta número
34..858, fôlha 1, com 90m2 (noventa
metros quadrados), de propriedade
atribuída ao espólio de Guilherme I.
Eiras.
13) Gleba n.? 18, da planta número
34.8[j8, iôlha 1, com 80m2 (oitenta
metros quadrados), de propriedade
atribuída a Margarida A. Viana.
19) Gleba n.? 19, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 98, cidade de Piraí, com 200m2
(duzentos met:os quadrados), de propriedade atribuída a D. Zilda Torturela da Silva.
20) Gleba 11.° 20, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 91-B, cidade de Piraí, com
210m2 (duzentos e dez metros quadrados), de propriedade atribuída a
Adelino Dias Passos.
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21) Gleba n. o 21, da planta número
34.858, fôlha 1, com 220m2 (duzentos
e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a Adelino Dias
Passos.
22) Gleba n.O 22, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 94-A, cidade de Piraí, com
120m2 (cento e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a Oelso Almada Valente.
23) Gleba n. O 23, da planta número
34.858, fôlha 1, com 58Dm2 (quinhentos e oitenta metros quadrados), de
propriedade atribuída à Prefeitu:a
Municipal de Piraí ,
21) Gleba n.s 24, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 92, cidade de Pirai com 250m2
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atríbuída a João
Amauri.
25) Gleba n,v 25, da planta número
34.858, Iõlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 90, cidade de Pirai, com 170m2
(cento e setenta met:os quadrados),
de propriedade atribuída a Ezeqmel
de Ezequiel.
26) Gleba n. O 26, da planta número
34.853, fôlha 1, com 310m2 (trezentos
e dez metros quadrados), de propríedade atribuída a José Borges de Oliveira.
27) Gleba n. O 27, da planta número
34.858, fôlha 1, com 130m2 (cento e
trinta metros quadrados), de propriedade atribuída a Alf:edo Barbosa Simões.
28) Gleba n.e 28, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 86, cidade de Píraí, com 180m2
(cento e oitenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Alvaro
Garcia da Silveira.
29) Gleba n.c 29, da planta número
34.858, fôlha 1, com 150m2 (cento e
cinqüenta metros quadrados), de propriz dade atribuída a Manuel A:aújo
Arantes.
30) Gleba n.o 30, da planta número
34.858, fôlha 1, com 60m2 (sessenta
metros quadrados), de propriedade
atribuída a Maria Luísa Teixeira
Campos.
31) Gleba n.v 31, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá n.? 82-B, cidade de Píraí, com
120m2 (cento e vinte mr tros quadrados), de propriedade atribuída a Adelino Dias Passos.
.
32) Gleba n. O 32, da planta número
34.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá ns. 82 e 82-A, cidade de Pirai,
com 150m2 (cento e cinqüenta metros
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quadrados). de propriedade atribuída
a Otá VlO Teixeira de Campos.
33) Gleba n.« 33, da planta numero
34.858, fô1ha 1, à rua Comendador
Sá n.o 80, cidade de Pírat, com 100m2
(cem metros quadrados), de prop:iedade atribuída a Álvaro Garcia da
Silveira.
34) Gleba n.o 31, da planta número
34.858, fôlha 1, com 80m2 (oitenta
rnt tros quadrados), na cidade de Piraí, de propriedade atríbuída ao espólio de José Cristiano Cople ,
35) Gleba n.? 35 da planta número
31.858, fôlha 1, à rua Comendador
Sá 11.0 70, cidade de Pír aí, com 90m2
(noventa metros quadrados) , de propriedade atribuída a José Cardoso
de Sá.
.
36) Gleba n. a 36 da planta número
34.358, fôlha 1, com 4.000m2 (quatro
mil metros quadrados). de propriedade atribuída ao Asilo Pinheiro.
37) Gleba n , 3"1 da planta número
34.358, fôlha 1, à Rua Comendador
Sá n. a 76, cidade de Piraí, com 120m2
(cento e vinte metros quadrados i . de
proprfedade atribuída ao Espólio de
Roque Manoel Cople.
38) Gleba n. a 38 da planta número
34.858, fôlha 1, à Ruâ Comenda dor
Sá n. ° 74, cidade de Pirai, com 80m2
(oitenta metros qua.dr ados) . de pro ,
prieríade atribuida ao Espólio de Guilherme Leão Eira.
39) Gleba '1. o 39 da planta número
34.858, fôlh8. 1, à Rua Comandador
Sá n .? 70, cidade de Píraí, com 90 m2
(noventa metros quadrados), de pror;ried!,de atribuída a JOlé Cardoso
ce Sa.
40) Gleba 11. 0 40 da planta número
34.3f,8, Iôlha 1, à Rua Cornendador
3á n . o 68, cidade de Pirai, com 70 m2
(setenta metros qr s.dradosr . de pro.priedade atribuída a Manoel Mendes.
4·1) Gleba n. ° 41 da planta numere
34. &;;1), fôlha 1, com 30 m2 r trinta metros quadrados), de propriedade atri..
buída o Manoel 'I'eixeira Campos.
4,2) Gleba TI. a 42 da planta número
31.858, fôll1a 1, à Rua Com-ndador
S{) n . ° 66, cidade de Plrn i, com 40 mz
rquarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Mano-el Teixeira
Carripos .
43) Gleba n. a 43 da planta número
34.8'58, fôlria 1, à Rua Comendador
S§. n . ° 64, cidade de Piraí, com 130 rn?
(cento e trinta metros
quadrados) ,
de propriedade atribuída a Gabriel
Francisco Rodrígues.
qc.) Gleba n .v 44 da planta número
34.858, fôlha 1, à ','8. Comen ti ad 01'
Sá n ." 62, cidade de Píraí, com 2'50m:2
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(duzentos e cinquenta metros qua-.
.drados) , de propriedade atribuída a
Otávio Teixeira Campos.
45) Gleba n ,> 45 da planta número
34.8!>8, fôlha 1, à Rua Comendador
Sá ns, &8 e 60, cidade de Píraí, com
150 m2 (cento e cinqüenta metros
quadrados), de pr-opriedade atribuída
.a Miguel Elias Malta.
46) Gleba n .> 46 da planta número
'34.858, fôlha 1, à Rua Barão de Pí ,
rai n. o 56, cidade de Píraí, com 110 m2
(cento e dez metros quadrados), de
propriedade atribuída a Leopoldo Sá.
47) Gleba n .v 47 da planta número
34.858, fôlha 1, na cidade de Píraí.
com 520 m2 (quinhentos e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a Evaristo CopIe.
48) Gleba n .v 48 da planta número
34.&58, fôlha 1, à Rua Barão do Piraí
n. o 52, cidade de Plraí, com 420 m2
(quatrocentos e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a Antônio Magalhães Jorge.
49) Gleba n.v 49 da planta número
3'4.858, fôlha 1, na cidade de Piraí,
com 70 m2(setenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Otávio Teixeira Campos.
50) Gleba D. O 50 da planta número
34.858, fôlha 1, à Rua Barão de Pirai
n . o 42, cidade de Pirai, com 960 m2
(novecentos e sessenta metros quadrados), de propriedade atribuída ao
Gru no Escolar de Pirai.
51) Gleba n. o 51 da planta número
34. &5'8, fôlha 1, na cidade de Píraí,
com 3,10 m2 (trezentos e dez metros
quadrados) , de propriedade atribuída
a D. Tereza da Doca Costa.
52) Gleba n. o 52 da planta número
34.&58, fôlha 1, à Rua Barão de Piraí
ns. 38 e 38-A, cídade d!! Piraí, com
410 m2
(quatrocentos e dez metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Salim Rachid Elias.
53) Gleba n. o 53, da planta número
·34.&511, fôlha 1, à Rua Barão do Piraí,
cinema, cidade de Píraí, com 110 m2
(cento e dez metros quadradosj , de
propriedade atribuída a Salim R8IChid
Elias.
54) Gleba n. ° 54 da planta número
34.858, fôlha 1, à Rua Barão do Piraí
n. o 34-A, cidade de Pirai, com 420 m2
(quatrocentos e vinte metros quadrados), de propriedade atrlbuída a Otávio Teixeira Campos.
55) Gleba n.v 55 da planta número
34.858, fôlha 1, à Rua Barão do Piraí
11. o 34. cidade de Píraí, com 110 m2
(cento e dez metros quadrados) ,
propríedadn atribuída a Augusto da
Silva Rosa.
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56) Gleba n. o 56 da planta número
34Al5B, fôlha 1, à Rua Barão do Piraí
n. 32-A, cidade d, Píraí, com 180 m2
(cento
oitenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Flavio
Leal Cantidiano ForresteL
57) Gleba n. 517 da planta número
34.8'58, fôlha 1, à Rt'Q. Barão de Pirai
n. o 32. cidade de Pirs f com 300 m2
(trezentos metros quadrados), de propriedade atribuída ao Espólio Aquiles
Rameconi.
&8) Gleba n .> 58 da planta número
34.8:58, fôlha 1, .... Rua Barão do Pirai
n. 30, cíüade de Píraí, com 670 m2
(seiscentos e setenta metros quadrados), de propríedade atribuída a Joaquim JOLé Rodrigues Torres.
59) Gleba n. o 59 da planta número
34.858, fôlha 1, com 390 m2 (trezentos e noventa metros quadrados) de
propriedade atribuída aos herdeiros de
Luiz Pacíelo ,
&0) Gleba n. o 60 da planta número
34. &58, fôlha 1, com 220 m2 (duzentos
e vinte metros quadrados) , de propriedade atribuída a Mario Teüreira
Campos.
61) Gleba n. o 61 da planta número
34.858, fôlha 1, com 2,60m2 (duzentos
e sessenta metros 1luadrados) , de propriedade atríbuída a Carlos de Oliveira.
62) Gleba n.» 62 da planta número'
34.858, fôlha 1, com 410m2 (quatrocentos e dez metros quadrados), de
propriedade atribuída a Nilo de Carvalho Oliveira.
fi3) Gleba n. o 63 da planta número
34.858, tôlha 1, com 200 m2 (duzentos
metros
quadrados), de propriedade
atribuída a Booz de Carvalho Oliveira.
64) Gleba n.« 64 da planta número
34.858, fôlha 1, com 200 m2 (duzentos
metros
quadrados), de propriedade
atribuída a Albertina Moreira Dias.
(5) Gleba n. 6õ da planta número
34.858, fôlha 1, com 1.131 m2 (mil
cento e trinta e um metros quadradoes). de proprledade atribuída ao
Dr. Luiz Antônio Garcia da Silveira.
6m Gleba n , o 66 da planta número
3'4.858, fôlha 1, com 1. 720 m2 (mil setecentos e vinte metros quadrados),
de propriedade atribuída a Otávio
Teixeira Campos.
67) Gleba n ,v 67 da planta número
34.858, fôll1a 1, com 148.500m2 (cento e quarenta e o'to mil e quinhentos
metros
quadrados), de propriedade
atribuída ao r». Stélio Galvão Bueno e Raimundo Osório.
6,8) Gleba n. o 68 da planta número
31.858, fôlha 1, com 17.405m2 (dezessete mil quatrocentos e cinco me-
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tros quadrados), de propriedade atribuída a Joaquim Garcia da Silveira.
69) Gleba n. ° 69 da planta número
34.858, fôlha I, com 370 m2 (trezentos
e setenta metros quadrados), de propríedade atribuída a Otávio Teixeira
Campos.
70) Gleba n. ° 70 da planta número
34.858, fôlha 1, com 170m2 (cento e
setenta metros quadrados), de propriedade atribuída a João Braga.
71) Gleba n. ° 71 da planta número
34.858, fôlha I, com 100m2 (cento e
sessenta metros quadrados) , de propríedade atribuída a Antônio Braga.
72) Gleba n. ° '72 da planta número
34.858, fôlha I, com 390m2 (trezen.,
tf)S e noventa metros quadradosj , de
propriedade atribuída a Giacomo de
Sousa Lima.
73) Gleba n.> 73 da planta número
34.8'5'3, fôlha 1, com 2.200m2 (dois
mil e duzentos metros quadrados), de
propriedade atribuída a Alvaro Garcia
da Silva.
74) Gleba n,s 74 da planta 11.0 34.858,
:rôlha I, com 29.100m2 (vinte e nove
mil e cem metros quadrados) , de propriedade atribuída ao Dr. Frederico
Azevedo.
75) Gleba n,v 75 da planta n,v 34.358,
fôlha I, com 5.820 m2 (cinco mu oite ~entos e 'nte metros quadra:11s),
de propriedade atribuída ao Dr. Stélio
Galvão Bueno.
76) Gleba n.? 76 da planta n.? 34.858,
fôlha I, com 922 m2 (novecentos e
vinte e dois metros quadrados) de
propriedade atribuída aos herdeiros
de Gustavo Pereira de Carvalho.
77) Gleba n.o 77 da planta n.O 34.858,
fôlha I, com 878 m2 (oitocentos f' setenta e oito metros quadrados), de
propriedade atribuída a João Batista
Lorena ou João Ribeiro da Silva.
78) Gleba n,s 78 da planta n.? 34.858,
fôlha 1, com 1. 311 m2 (mil trezentos
e onze metros quadrados), de propriedade atribuída a Hildebrando de sousa
Guimarães.
79) Gleba n.? 79 da planta n.o 34.858,
fôlha 1, com 2.428 m2 (dois quatrocen,
tos e vinte e oito metros quanranosr ,
de propriedade atribuída a Ademnr
José Soares.
80) Gleba n.v 80 da planta n.o 34.858,
fôlha n,v 1, com 174 m2 (cento c setenta e quatro metros quadrados), ne
propriedade atribuída à Prefeitura
Municipal de Pírar,
81) Gleba n,s 81 da planta n,v 34.858,
fôlha n,s 1, com 675 m2 "(seiscentos e
setenta e cinco metros quadrados) de
proprtedade atribuída a Salim Rachid Elias.
CoI. das Leis -

VoI. IV.
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82) Gleba n.o 82 da planta n." 34.858,
fôlha n.? 1, com 1.327 m2 (mil trezentos e vinte e sete- metros quadrados), de propriedade atribuída a Americo Modesto da Cruz.
83) Gleba n.? 83, da planta 11,0 34.858,
fôlha n,? 1 com 615 m2 (seiscentos E;
quinze metros quadrados), de pronríedade atribuída a Renato Frazão de
Sousa Breves.
84) Gleoo n,v 84 da planta n.o 34.858,
fôlha 1, com 1.145 m2 (mil cento e
quarenta e cinco metros quadrados).
de propriedade atribuída a Mil.i:ia
Luísa.
85) oteba n.? 85 da planta n.o 34.858,
fôlha n.? I, com 408 m2 (quatrocentos,
e oito metros quadrados), de prcpríenade atribuída a José Miranda.
86) Gleba n.o 86 da planta n.O 34.858,
fôlha n,v 1, com 405 m2 (quatrocentos
e 'cinco metros quadrados), de propriedade atribuída a Adelino Dias Passos.
87) Gleba n.O 87 da planta n.o 34 859,
fôlha n.o 1, com 420 m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a Evaristo C. Lopes.
88) Gleba n. o 88 da planta 11.0 34.858,
fôlha n.? 1, com 385 m2 (trezentos e
oitenta e cinco metros quadradoe) , de
propriedade atribuída ao Alberto Gomes.
89) Gleba n.O 89 da planta n.o 34.858,
fôlha n,v 1, com 11.000 m2 (onze mil
metros quadrados) , de propriedade
atribuída aos herdeiros de Machado
Sobrinho ou Miguel Leite.
90) Gleba n.O 90 da planta n.v 34.858,
tôlha n.? 1 com 346.600 m2 (trezentos
e quarenta e seis mil e seiscentos metros quadrados), ele propriedade atríbuída a Raimundo Osório & Irmãos.
91) Gleba n.O 91 da planta n,? 34.859,
fôlha 1, com 8.000 m2 (oito mil metros quadrados) , de propriedade acríbuída a Manuel Silvestre.
92) Gleba n.? 92 da planta n.O 34.858,
fôlha 1, com 3.600 m2 (três mil e setscentos metros quadrados), de propriedade atribuída a João Gonçalves Fer-

reíra ,

93) Gleba n.s 93 da planta n.O 34.858,
fõlha 1, com 25.100 m2 (vinte e cinco

mil e cem metros quadrados), de propriedade atribuída a Carlos Wa.shington de Olíveíra,
94) Gleba n.O 94 da planta n.O 34.858,
fôlha 1, com 39.200 m2 (trinta e nove
mil e duzentos metros quadradas) de
propriedade atribuída a Luis Felipe
de Sousa Breves.
95) Gleba n.s 95 da planta n.O 34.858,
fôlha 1, com 145.300 m2 (cento e quaFls.
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renta e cinco mil e trezentos metros
quadrados) , de propríedade atribuída

a Mário da Silva.
!lu) Gleba li.O 9ô da planta n.o 34.858.
fôlba 1, com 417.900 1112 (quatrocentos
e dezessete mil e novecentos metros
quadrados) , de propriedade atribuída
a Antônio Roctrig·ue.s Gonzales .
97) Gleba n." 97 da planta n.? 34.&58,
fôlha 1, com 299.200 m2 (duzentos e
noventa e nove mil e duzentos metros
quadrados). de proprieriade atribuída
ao Comandante Artur da Silva Rocha.
93) Gleba n.O 98 da planta n.o 34.858,
fôlha 1, com 174.500 m2 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos metros quadrados), de propriedade atríbuída a Sizenando Luiz da Silveira
Júnior.
99) Gleba n.O !}9 da planta n.? 34.858,
fôlha 1, com 265.120 m2 (duzentos e
sessenta e cinco mil cento e vinte
metros quadrados), de propriedade
atribuída ao Dr , Gíacomo Januzzi.
100) Gleba n. 100 da planta n. 34.858
fôlha 1, com 1.000 m2 (mil metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Antônio Pereira de Sousa.
lOll Gleba n. 101 da planta n. 34.858
fôlha 1 com 1.600 m2 (mil e seíscentos metros quadrados), de propriedade
atríbuída a Satilho Marques.
102) Gleba n. 102 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 107.880 1112 (cento e sete
mil oitocentos e oitenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
Tomás Luís da Silveira.
1(3) Gleba n. 103 da planta n. 34.858
tôlha 2, com 15.200 m2 (quinze mil e
duzentos metros quadrados), de propríedade atribuída a Firmino Ribeiro
Guerra.
104) Gleba n. 104 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 16.260 m2 (dezesseis mil
duzentos e sessenta metros quadrao!os). de propriedade atribuída a Vito
Teixeira de Carvalho.
105) Gleba n. J 05 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 83.650 m2 (oitenta e três
mil seiscentos e cinqüenta metros quadrados) , de propriedade atribuída a
Anísio ThompsoJl.
106) Gleba n. 106 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 72. :':30 m2 (setenta e dois
mil duzentos e trinta metros quadrados). de propriedade atribuída a Emílio Garcia de Oliveira.
1(7) Gleba n. 107 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 25.080 m2 (vinte e cinco
mil e oitenta metros quadrados), de
pro·priedade atribuída ao Sr. Lander.
1(8) Gleba n. 108 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 41.090 m2 (quarenta e um
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mil e noventa metros quadrados) de
propnedade atribuída a Antônio Lago.
109) Gleba n. 109 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 9.090 m2 (nove mil e
noventa metros quadrados), de proprlcdade atribuída a Joaquim Fernandes Carvalho,
110) Gleba n. 110 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 174.910 m2 (cento e setenta e quatro mil novecentos e dez
metros quadrados) , de propriedade
atríbuída a Clodomir Nogueíra da
Silva.
111) Gleba n. 111 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 240.793 m2 (duzentos e
quarenta mil setecentos e noventa e
três metros quadrados), de propriedade atribuída ao Dr . Hugo Portugal.
112) Gleba n. 112 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 51.145 m2 (cinqüenta e
sete mil cento e quarenta e cinco metros quadrados). de propriedade atribuída aos herdeíros de Alexandre Matos Siqueira.
113) Gleba n. 113 da planta n. 34.858
fôlha 2, com 138.240 m2 (cento e trinta e oito mil duzentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Acelíno Pereira da Silva.
114) Gleba n. 114 da planta n. 34,858
fôlha 2, com 440 m2 (quatrocentos e
quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a José Mateus da
Silveira.
115) Gleba n.O 115 da planta número 3<1.858, fôlha 2, com 47.260 m2
(quarenta e sete mil duzentos e sessenta metros quadrados). de propriedade atribuída a Jovelino Matos Siqueira.
116) Gleba n.s 116 da planta número 34.858, fôlha 2, com 42.880 m2
(quarenta e dois mil oitocentos e (itenta metros quadrados), ele propriedade atribuída aos herdeiros de Eugênio Matos Siqueira.
117) Gleba n,v 117 da planta número 34.858, fôlha 2, com 71. 285 m2
(setenta e um mil duzentos e oitenta
e cinco metros quadrados), de propriedade atribuída aos herdeiros de
Francisco Medeiros.
118) Gleba n.s 118 da planta número 34.858, fô1ha 2, com 78.960 rn2
(setenta e oito mil novecentos e sessenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Mateus Vicente da
Silveira.

119) Gleba n.? 119 da planta viúmero 3'1.858, fôlha 2, com 691.680 mã
(seiscentos e noventa e um mil seiscentos e oitenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Manuel
Pereira Rocha.
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120) Gleba n.o 120 da planta número 34.858, fôlha 2, com 24.100 lU2
(vinte e quatro mil e cem metros quadrados), de propriedade atribuída aos
herdeiros de Miguel Barbosa Leite Viúva Maria Cândida de Castro Lr',!;c.
121) Gleba n.? 121 da planta número 34.858, fôlha 2, com 54.420 1112
(cinqüenta e quatro mil quatrocentos e
vinte metros quadrados), ele propriedade atribuída a Manuel Barbosa rio
Rêgo.
122) Gleba n.? 122 da planta número 34.858, fôlha 2, com 77.üíJO I112
(setenta e sete mil e noventa metros
quadrados), de propriedade atribuída
aos herdeiros de Francisco Barbosa
Leite.
123) Gleba n.? 123 da planta número 34.858, fôlha 2, com 12.080 mz
(dl. 'e mil e oitenta metros quadrados) ,
de propriedade atribuída a Vergista
Maria Pereira.
124) Gleba n.? 124 da planta número 34.858, fôJ.ha 2, com 3H.335 m.2
(trezentos e quarenta e quatro mil
trezentos e trinta e cinco metros Cj\1?drados) , de propriedade atribuída, a
João Rabelo ,
125) Gleba n.? 125 da planta l1Úmero 34.858, fôlha 2, com 45.340 m2
(quarenta e cinco mil trezentos e quadade atribuída a Armando Saraiva.
mero .34.858, fôlha 2, com 44.410 m2
(quarenta e quatro mil quatrocentos
e dez metros quadrados), ele propríedo Bó.
127) Gleba n,v 127 da planta número 34.858, fôlha 2, com 44. 180 m2
(quarenta e quatro mil cento e oitenta
metros quadrados), de propriedade
atribuída a Joaquim Soares da Sil'la.
128) Gleba n.? 128 da ptanta oiúmero 34.858, fôlha 2, com 3.640 m2
(três mil seiscentos e quarenta metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Porfírio Dutra Escobar.
129) Gleba n.? 129 da planta número 34.858, fôlha 2, com 558.740 m2
(quinhentos e cinqüenta e oito mil setecentos e quarenta metros quadrados) ,
de propriedade atribuída aos herdeiros
de Domingos Menezes.
130) Gleba n.? 130 da planta número 34.858, fôlha 2, com 116.310 m2
(cento e dezesseis mil trezentos e dez
metros quadrados) , de propriedade
atribuída a Moisés Nunes da Silva.
131) Gleba n.? 131 da plan"; número 34.858, fôlha 2, com 51.350 .n2
(cinqüenta e um mil trezentos e cínoüenta metros quadrados) , de propriedade atribuída a Menelick de Oliveira.
132) Gleba n.? 132 da planta número 34.858, fôlha 2, com 21.820 m2
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(vínte e um mil oitocentos e vinte
metros quadrados), de propriedade
atrrcuída a Alberto Pereira :'opes.
133) Gleba n.O 133 da planta número 34.858, fôlha 2, com 26.910m2
(vínts e seis mil novecentos e dez metrcs quanro.dos) , de propriedade 3!tribuída aos herdeiros de José MontelIa
Júnior.
134) Gieba 11.° 134 da planta número 34.358, fôlha 2, com 95.000 m2
(noventa e cinco mil metros quadradüs) , de proprtedade atribuída a Aímbírcs Pereira.
2:35) Gleba n.o 135 da planta número 34.858, fôlha 2, com 568.300 m2
(quinhentos e sessenta e oito mil e
trezentos metros quadrados). de propriedade atribuída a Androníco Rodrigues da Silva.
136) Gleba n.? 136 da planta nümero 34.858, fôlha 2, com 109.969 m2
(cento e nove mil novecentos e sessenta ç nove metro-s quadrados) , de propriedade atribuída a Hildebrando Rocha.
137) Gleba n.? 137 da planta núme'1'0 34.858, fôlha 2, com 490.340
m2
(quatrocentas c noventa mil trezentos e quarenta metros quadrados), de
propriedade atribuída a Angelo Coifala.
138) Gleba n.o 138 da planta número 34.858, fôlha 2, com 25.790 m2
(vinte e cinco mil setecentos e noventa metros quadrados) de propriedade
3 trtbuída a Florinda Brandão Valente.
139) Gleba n.O 139 da planta número 34.858 fôlha 2, com 27.710 m2
(vinte e sete mil setecentos e dez metros quadrados), de propriedade aeríbuída a Bernardina Silva Lopes.
140) Gleba n. 140 da planta número 34.858, fôlha 2, cem 28.800 m2 (vinte e oito mil e oitocentos metros quadrados) , de propriedade atribuída à
Companhia Industrial do Píraí.
141) Gleba n.> 141, da planta número 34.858, fôlha 2. com 76.740 m2
(setenta e seis mil setecentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Clarimundo Rodrigues Pinheiro de Silva.
142) Gleba n. 142 da planta nümero ::l4.8511, fôlha 2, com 1.560 m2
(mil quinhentos e sessenta metros quadrados), de propriedade atribuida a
Fernando Cumming Young ,
143) Gleba n. 143 da planta nümero 34.858, fôlha 2, com 8-90 m2 (oitocentos e noventa metros quadrados).
de propriedade atribuída ao Dr, Onofre Infante Vieira.
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144) Gleba n. 144, da planta número 34.858, fôlha 2, com 4.4713 m2
(quatro mil quatrocentos e setenta
metros quadrados) , de propriedade
Elltribufda a Umberto Zózino Farias.
145) Gleba n.> 145, da planta número 34.858, fôlha 2, com 11.120 m2
(onze mil cento e vinte metros quaurauos) , ele proprre daue atribuída a

Antônio Bento.
146) Gleba n. o Ida planta n. o 34.861.
na margem direita do rio Paraíba
com 3!J .331 m2 (trinta e nove mil trezentos e trmta e um metros quadrados) de propriedade atribuída ao Dr ,
AntÔnio Braz de Morais Barbosa.
147) Gleba n.? 2, da planta número 34.861, na margem direita do Rio
:Paraíba com 525 mz (quinhentos e
vinte e cinco metros quadrados), de
propriedade atribuída a D. Ursula
Barbosa.
118) Gleba n.v 3. da pIalJ1Jta número 34.861, na margem direita do Rio
Paraíba com 1.230 m2 (mil duzentos
e trinta metros quadrados), de propriedade atribuída a Antônio Machado.
149) Gleba n.? 4, daplanta n.? 34.861.
na margem direita do rio Paraíba com
2.850 m2 (dois mil oitocentos e cinqüenta metros quadrados) , de propriedade atribuída ao oortume Barrense.
150) Gleba I1l.:" 5, da planta numero 34.861, na margem direíta do Rio
Paraíba com 3.300 m2 (três mil e trezcntos metro,' ,uaclrados). de propriedade atribuída a Juríbío Ribeiro.
151) Gleba n.? 6, da planta número 34.861, na mcrgem direita do Rio
Paraíba com 600 m2 (seiscentos metros quadrados), de propriedade atrtbuída a João Bernes da Silva.
152) Gleba n.? 7, da planta número
34.861. na margem direita do Rio Paraíba com 435.600 m2 (quatrocentos e
trinta e cinco mil e seiscentos metros
quadr ados) , de; propriedade atribuída.
a José Orleans Arantes.
U~:D
Gleba n . o 8 da planta número 31.861, na margem direita do
Rio Paraíba com 300. 700m2 (trezentos mil e setecentos me-ros uuadrados), de proprtedade atribuída ao
Coronel Henrique Nora.
1[i4) Gleba n. o 9 da planta n úmero 3~1. 861. na margem direita do
R.io Paraíba com 5.210m2 (cinco mil
duzentos e dez metros quadrados), de
propriedade rtrlbuída. a Joaquim Português.
155) Gleba n. ° ;.0 da planta número 34.&61, na margem direita do
Rio Paraíba com 9. OOO:m2 (nove mil
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e novecentos metros quadrados), de
propriedade atribuída a diversos proprietários .
156) .Gleba n , o 11 da planta Il,Úmero 34.86'1, na margem direita do
Rio Paraíba com 440.10Om2 (quatrocentos e quarenta mil e cem metros
quadrados), de propriedade atribuída
ao Coronel Luís da Silva Pinto.
15'7) Gleba n o 12 da planta número 34.861, na margem direita do
Rio Paraíba com 2. 540m2 (dois mil
quinhentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída aos
herdeiros de Acácio ou Afonso Reis,
158) Gleba n. o 13 da planta número 34.861, Ilha do Rio Paraíba
com 17.743m2 (dezessete míl setecentos e quarenta e três metros quadrados). de propriedade atribuída ao
Dr , Antônio Braz de Morais Barbosa..
159) Gleba n. c 14 da Planta número 34.861, Ilha do Río Paraíba
com 8.450m2 (oito mil quatrocentos e
cinqüenta metros quadrados), do propríedade atribuída a Felísmmo Cardoso.
160) Gleba n . o lo5 da planta número 34.861, na margem esquerda
do Rio Paraíba com 19.340m2 (dezenove mil trezentos e quarenta metros quadrados), de proprf edade atricuida ao Espólio do Dr , Ernani da
Silva Pereira.
161) Gleba n. o 16 da planta número 34.861, na margem esquerda
do Rio Paraíba com 2. (l·30Jn2 (dois
mil seiscentos e trinta metros cuadra.elos). ue ):1ropri'odade at.ri1mi r ]g a
Pedro Faustino e Antônio Esplndola.
162) Gleba n.' 17 da planta nümero 34.861, na margem esquerda
do Rio Paraíba com 10.980 mz «iea
mil novecentos e oitenta metros quadrdos) , de propriedade atribuída a
diversos proprietários.
163) Gleba n.v 13 da planta número 34.361, na margem esquerda elo
Rio Paraíba com 3A60m~ (três rníl
Quatrocentos e sessenta metros quadrados) , de propriedade atribuída ao
Dr , Leâo Camile Legay ,
164) Gleba n.v 19 da planta número 34. am. na margem esquerda do
Rio Paraíba com 3.050m2 (três mil
e cinqüenta metros quadrados). de
-nropríedade atríbuída , a Sebastião

Louzada ,
165) Gleba n. ° 20 da planta número 34.8.61, na margem esquema
do Rio Paraíba com 20.30üm2 (vinte
mil e trezentos metros quadrados) , de
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propriedade atribuída ao Espólio de
Líndolfo Paiva.
166) Gleba n. o 21 da rrlanta número 34.351, na margem esquerda
do Rio Paraíba com 4.000m2 "(Quatro
mil metros quadrados) , de propriedade atribuída. a quem de direito.
167) Gleba n. ° 22 da planta número 34.861, na margem esquerda
do Rio Paraíba com 7. 22Orn2 (sete
mil duzentos e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída. à Prefeitura Munícípal de Barra do Piraí ,
163) Gleba n. ° ~3 da planta número 34.861. na margem esquerda do
Roio Paraíba (Vila Esperança) com
39.53Gm2 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta metros quadrados), de
pr?>;'l:ie.~lade atribuída a· diversos propnetarios.
169) Gleba n. c 1 da planta número 34.862 com 124.072m2 (cento
e vinte e quatro mil e setenta e dois
metros quadrados), de propriedade
atribuída ao Dr. Estélio Galvão Bueno e Raímundo Osório.
170) Gleba n ,> 2 da planta número
34.862, com 29.7.50 m2 (vinte e nove
mil setecent-os e cinqüenta metros
quadrados) , de propriedade atribuída
a Luiz Osório.
171) Gleba n. ° 3 da planta número
34.862, com 34.000 m2 (trinta e quatro mil metros quadrados), de propriedade atribuída a Manoel Alves
Pereira.
172) Gleba n. ° 4 da planta número
34.862, com 5{). 875 m2 (sessenta mil
oitocentos e setenta e cinco metros
quadrados), de propriedade atribuída.
a Henrique de Castro.
In) Gleba n. ° 5 da nlanta número
34,.882 com 17.712,50 m2' (dezessete mil
setecentos e doze metros e cinqüenta
decímetros quadrados), de propriedade atribuída ao Dr. Artur R,ocha.
174) Gleba n. ° 6 da planta número
34.3(12 com 19.175 m2 (dezenove mil
cento e setenta e cinco metros quadrados) , de propriedade atribuída a
Franz Holzwarth.
175) Gleba n . ° 7 da plarit~ '~úmero
34.862 com 70.725 m2 (setenta mil setecentos e vinte e cinco metros qua.,
dos) , de propriedade atribuída ao
Dr, Artur Rocha.
176) Gleba n. ° 8 da, planta número
:l4.362 com 42.450 m2 (quarenta e dois
mil quatrocentos e cinqüenta metros
quadrados). de propriedade atribuída
a Hugo Portugal.
177) Gleba n. ° 9 da planta número
34.862 com 13.550 ms (treze mil quinhentos e cinqüenta metros quadra-
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àos),

nr.

de

propriedade

atríbuàda ao

Domingos de Menezes.
1'18) Gleca nv 10 da planta número
31.8'62 com 89.3i>O m2 .oitenta e nove

mil trezentos e cinqüenta metros quadrados). de propriedade atribuída ao
Dr. Rugo Portugal.
179) Gleba n.> 1J. da planta número
34. SS~, com 67.175 m2 (sessenta e sete
mil cento e setenta e cinco metros
ljl,adrados), de propriedade atribuída
ao Dr. Luíz Pereira Guerra.
180) CneGa 11. c 12 da planta número
34.8,6'2 com 97. soa m2 (noventa e sete
mi.! e· novecentos metros quadrados) ,
de proprledade atribuída ao Coronel
Luiz da Silva Pinto.
U)!) Gleba n.013 da planta número
34.8fJ2 com 38.375 m2 (trinta e oito
mil trezentos e setenta e cinco metros "!'.w.drados), de propriedade atrí':mida a João Irineu de Soma.
182) Gleba n.O 14 '.~ planta número
B4.HS2 com 56.550m2 (cinqüenta e
seis mil quinhentos e cinqüenta mf>tros quadrados) , de propriedade atribuída a Alfredo Ferreíra ,
183) Gleba n. o 15 da planta número
34.862 com 15.350m2 (quinze mil tre-,
sentes e cinqüenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Valência
Gonçalves da Cunha.
184) Gleba n. ° 16 da planta número
34.862 com 19.6'25 m2 (dezenove mil
seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), de propriedade atribuída a
Selvio Loesh.
18'5) Gleba n.O 17 da planta número
34.862 com 58.52,5m2 (cinqüenta e
oito mil cuinhentos e vinte e cinco
metros quadrados), de propriedade
atribuída ao Coronel Henrique Nora.
Art. 2.° A Companhia de Oarrís,
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, fíca autorizada a promover a
desapropriação das mencionadas gle.,
bas de terra com fundamento no artigo fi.o do Decreto n .> 18.588, de 11
de maio de 194'5 e no parágrafo único do art. 1.0 do Decreto n. O 20.657,
de 26 de fev-ereiro de 1946, e de conformidade com o disposto no art. 15
do Decreto-lei n.O 3.3615, de 21 de julho de 194'1, e o parágrafo único do
artip,'o 1. o do Decreto-lei n. o 4. 15r.!,
de 6 de março de 1942.
Art. 3.° 1!:ste Decreto entrará. em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.
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N.o 22.933

DO

DE 14

PODER
f)r~

ABRIL DE HJ47

Concede à socicãiuic arurniiru: "A1lz,er
Brasil Comqums]" autortuiçõo para
funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao l).u~ requereu a sociedade
anônima u Amer
Bracíl C01Ylpany~',
Decreta.
A.rU:.~o único
tii concedida à socíe.,
dade 8.:l1ônima "Amer Braeil Compa-.
ny", com sede na cidade de wíímín..
gtcn, Condado de New Oastle, Delaware, Estgdo~3 Unidos da
América,
autorízacão tJ,nu funcionar na Repú ,
blica, com o capital de Cr$ fi-DO .ooa,oo
(novecentos mil cruzeiros) destinado
às suas operações no
Brasil c com
os estatutos que apresentou, mediante
as cláusulas que ôste acompanham,
asslnadas pelo
Ministrt: de Estado
do Trabalho, Indústria e Comércio
Iícando a mesma sociertaüe obrízada
a cumprir
íntcgralmcute as Iais e
regulamentos C.H1 vigor, ou (~.U'2 í1€.nham a vigorar, sôbre o objeto da
referida au torrzaçâo .
Rio ele Janeiro, 14 de abril de 194'7,
126.° da Iridependêncía o 09.° da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.
CI,ÁUSUI,AS
N.o

QUE

t.COMP,'.NI-j'Ar,r

22.933.

DJ'.8TA

o

DECRETO

DATA

EXECUTIVO

t') à execução das obras ou serviços
a que eles se referem.
IH
A socíedade não poderá realizar 01\
objetivos constantes de seus estatu..
los que são vedados a socíedades es.
tra'Hg:,~Ü'n,s!

e só poderá
exercer os
['ue dc,pendam de prévia permissão
Govenll1.\llent;,l, depois desta obtida t:
sob as ccndiçõea em que íôr concedída,

IV
Pica dependente de autorísação do
Gov&1:l1G Qualquer
alteração que a
sociedade tenha de fazer nos respectrvcs estatutos.
Ser-lhe-á
cassada a autortzação
para funcionar na República se infringir esta cláusula.
V
Fica entendido que a autorização
te dada sem prejuízo do princípio de
acl~ar -sc a sociedade sujeita às dis,
(L~ direito que regem as so-cicC::r.de3 anônimas.

pOSlr;Ó2S

VI
I\. ínrrccão de qualquer das cláusu.,
18J::i [>a:i.'9, a qual não este-ja cominada
pena e:;:p;~c:~al será
punida com a
ll:nl;;a· rjJ mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
a cinco Jn;.J. cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e, no caso de
reincidência, com a
cassação da autorízação
concedida
pelo decreto em virtude do qmd baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 14 de abril de UWI,
111' ortxiti F'igueireclo.

x
A "Amcr Brasil Oornpany" é obrigada a ter permanentemente um representante
geral no
Brasil. com
plenos e ilimitado.", 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 atas que praticar no Brasil. ficarão sujeitos
unicamente às
respectivas leis e regulamentos e à
jurisdição de seus tribunais judiciários ou adrnírustratívos. sem que, em
tempo algum, possa a referida socie.
dade reclamar qualquer exceção, tun.
dada em seus estatutos, cujas dispo.
síções não poderão
servir de base
para qualquer reclamação concernen.

DECRETO N.o 22.934 -- DE 14 DE
ABRIL DE 1947
Concede à sociedade "Navegação Caboiriense Limitada" autorização
para funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei
'11.0
2.784, de 20 de novembro de

1940.

O Presidente da Repúblíca, atendendo ao que requereu a sociedade
"Navegação Cabofriense Limitada"
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade "Navegação Cabofriense Limitada" com sede na cidade de Cabo
F'rio, Estado do Rio de Janeiro, autorização para funcionar como empresa
de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei
n.O 2.7'84, de 20 de novembro de 1940,

ATOS

DO

PODER

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, 14 de abril de 1947,
126. 0 da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO

G. DUTRA.

Morvan Figuei1'edo.

DECRETO N.o 22.935 - DE 14 DE
iUlRIL DE HJ47
Concede à sociedade anônima. "Tran;;mar S. A. - Tmnsportes MariU·,
mos" autorização para funcionar
como eniprêsa de navegação de ca.
botaçem, de acõrâo cem o que pres:
C1'eVe o tiecreto-tei número 2.78'1,
de 20 de novembro de 1940.
O Presidente da República, atendendo ao que' requereu a sociedade
anônima "Transmar S. A. - TrJ,nsportes Marítimos". decreta:
Artigo ún.co . E' concedida à so,
ciedade anônima "Transmar S, A .._-Transportes Marítimos". com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, autorização para funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, de acõrao
com o que prescreve o Decreto-Ieí
n.? 2.784, de 20 de 'novembro de 1940,
·e com os estatutos que apresentou,
aprovados em assembléia geral realizada a 1 de março de 1947, obngandose a mesma sociedade a cumprir rntegralmonte as leis e regulamentes
em vigor, ou que venham a vigorar.
sôbre o objeto da rerer.da autortzacão,
Rio de Janei·ro, 14 de abril de 19q7
126.0 da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Moruan. Figueiredo
DEORETO N.o 22.936 - DE 14 DE
ABRIL DE 1947
Retifica o art . LOdo Decreto número
17,746, de 2 de fevereiro de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o número
I do art. 87, da Oonstítuíção, nos têrmos do Decreto-lei n,> 1985, de 29 de
janeiro de 1940 (Oódigo de Minas) e
tendo em vísta o que consta do processo DN'PM 4.091-41; decreta:

EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (.1. 0) do decreto número dezessete mil setecentos e quarenta e seis
(17.746), de dois (2) de fevereiro de
mil no-vecentos e quarenta e cinco
(1945). que autorizou o cidadão brasileiro Carlos René Cont"ville a lavrar
jazida de calcárío e associados em
terrenos situados na fazenda do SItio dos Tanques, distrito de Euclidelãndía., munícípio de Cantagalo do
Estado do Rio de Janeiro, o qual passa
a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Efraim Fe:rnando Menjakír a lavrar jazida de
calcário e associados em terrenos situados no SItio dos Tanques, distrito
de Eucliclelând'ta, município de Cantagalo, do Estado do lUo de Janeiro, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a trezentos e trinta e cinco
metros (335m) no rumo mag-nético
trinta e dois gráus e três minutos nordeste (320 3' NE) do canto sudeste
(SE) da sede do sitio mencionado, residência do Sr. José Purger, e os lados divergentes do vértice considerado
têm: quinhentos metros (flOOm), sessenta e nove gráus e quarenta e cinco minutos sudeste (69 0 45' SE) magnético e mil metros (l.OOOm), vinte graus
e quinze minutos sudoeste (20 0 lI?'
SW) magnético.
Art. 2.° A presente alteração do
decreto fica isenta de taxa, que jl\
foi paga, quando da expedição do decreto retíf'ícado.
Art. 3.0 Fic'2.m mantidas as demais
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 1-.0 Revogam-se as dtsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro 14 de abril de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
Daniel de Carvalho,
EURICO

G.

DUTRA.

DECRETO N.o 22.937 - DE 14 DE
ABRIL DE 1947
Retifica o art. 1.0 do Decreto número 20.608, de 19 de fevereiro de
1946.
O Presidente da Repúolíca usando
da atribuição que lhe co-nfere o artigo 87, n;O T, da Oonstítuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.98'5, de 29
de janeiro de 1940, (Código de Minas) , decreta:
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Art. 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro (1.0), do decreto
número
YÚ1t€ mil seiscentos e oito (20.608),
de dezenove (0) de fevereiro de mil
novecentos e quarenta e seis (946),
qu autorizou o cidadão brasileiro Rercíüo Zappeltní a lavrar água mineral
no imóvel situado no lugar denominado 'I'iradentes, distrito de Gravatal,
município de Tubarão, do Estado de
Santa Catarina, o qual passa a ter a
seguínte redação: - Fica autorizado
o cidadão brasileiro Rercílio Zappelini
a lavrar água mineral no imóvel situado no lugar denominado Tiraden_
tes, distrito de Gravata1, munícípío
de Tubarão, Estado de Santa CatariDa, numa área de dez hectares
(10
ha) delimitada por um retângulo que
tem um vértice situado à distância
de noventa e cinco metros e vinte
centímetros (95m,20), rumo quarenta
e oito gráus noroéste (48° NW) da
barra 00 sanga da Anta afluente pela
margem direita do rio Gravatá, e aos
Lados, divergentes dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros:
quinhentos metros
(51l0 m.) , norte (N); duzentos me;
tros (200 m) , oeste (W).
Art. 2.° A presente alteração de
Decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 31, parágrafo único, do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referído Decreto, que passam a fazer
parte integrante do presente.
Art. 4.° RevogMl1-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril rue 1947,
125.° da Independênoia e 59.° da ReP'lÍ'bl!ca.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho.

:or;;CEETO 1'4.° 22.933 _... DE 15
DE ABJ:~JIIJ ng l.ü47
Suspende o iuncionamento, em todo
o 1'crritário Nacional, da aceoctacão
ci,Jil "União da Juventude comu:
nísita" .

o Presídente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo 87, n.s 1, da Constituição, e o artigo 6.°, do DecretccJei n." 9.0fJ5, de
25 de março de 1946, e
Oonsidernndo que as Leis n.o 4.269.
de l'i ..l-1!}21, art. 12 e n.o 38, ele 4 de
abril de 1935, art. 29,promulgadas em
regime constítucíonal, a primeira sob

EXECUTIVO

a oonetítutção de 1891 e a segunda soo
a de 1934, ambas do Congresso Nacional, impuseram ao Gcvêrno o cevar
de suspender cu fechar por prazo deterrnínado as asscciações ou soeíedaeles, que tenham adquirido persoualt.,
dad8 jurídica mediante falsa declara.,
çZ.Q de seus fins, ou que] uma vez cons.,
utuíc as. passaram a exercer atividades contrártas à ordem pública, ou social, desde que, sem demora, fôsse
propost-a a ação judicial de dissolução
das mesmas;
Considerando que o Decretc.Ieí número 9.085, de 25 de março de 1946.
consolidando o disposto naquelas Leis
e no Código de Processo Civil, art ti70,
dispôs. no seu art. 6.°, que o Gov:::rno
deve suspender o funcionamento das
sccíedades que, uma vez registradas.
passarem a exercer atívídades das
previstas no art. 2.° elo mesmo De-creto-lei, isto é, quando se verifique
que o "seu objeto ou círcunstáncía
relevamte índíoue destino 'ou atividade ílícítos ou' contrários, nocivos ou
perigosos ao bem público. à segur anca do Esta-rl0 e da coletívídade, à ordem pública ou social, à moral ou
aos bons costumes", suspensão essa
que deve ser seguida de ação judicial
de dissolução da socíedade ou associação, promovída pelos representan-,
tes judícíaís da Unifio (Decreto-lei
citado, art. 6.°, parágrafo único);
Consíderando que a Constituição de
1946, art. 141, § 12, em nada modifioou
a vigô)\~~iB, das referldas Leis, que Ine
11Eo 5:10 contrárias, corno não o 'era
ao art. 113, n.v 12, da Constituição :ie
1934, idêntico ao preceito do artlgo
141, § 12, da Oonstdtuíçâo vigente, o
art. 2D da Lei n.? 38, nem à Oonstí.,
tuícão de 1891, o art. 12 da Lei número 4.269;
Considerando que tais Leis, permitindo ao Govêrno suspender provisóriamente o funcionamento de assoctações perigosas à ordem pclítíca
ou soctal, desde que em seguida rõsse
promovida; a ação judicial de dissolução, mais não fizeram senão reconhe..
cer o poder de polícia que cabe ao
Govêrrio exercer, em defof'sa da sociedade c do Estado, pois que, reconhecidos os fin.s nocivos e perigosos ae
uma associação, claro é que o Govêrno não deve tolerar o seu funcionamento pelo tempo necessário '1O processo e julgamento da açã-o judicial de
dissolução, sob pena de permitir que
os fiu;, nocivos, ilícitos e orrigosos se-
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jam postos em prática e produzam
seus efeitos;
Coruüderando que a assocíação civil "União da Juventude Comunista"
adquiriu personalidade jurídica registrando seus atos constítucívos no
n,,,gistro Civil das Pessoas Jurtdícas:

mas,

Considerando que a r-eferida associação, por seus estatutos e, notada.,
mente, por sua denominação, tem
finalidades e exerce atívídades contrárias, nocivas e perigosas ao bem público; à segurança do Estar'i-) e da ('0Ietívídade e à ordem pública e social;
oonsícerando, com efeito cue ela
se propõe, como a sua denorninaçâo
inequivocamente indica, atuar sôbre o
espírrto da mocidade, inclusive de menores, para incutir-lhes, por meios
educativos e de propaganda eficazes,
princípios de doutrina que notoriamente visa: a destruição do Estado democrático, para instituir em seu lugar tID1El ditadura, com sacrifício de
tôdas as liberdade.'> e !:\irei'.os funda;
mentais assegurados na Gon~titu;ção,
cujo art. 141, § 13, veda
registro
e funcionamento de:jualquer assocía.;;110 cujo programa ou ação contrarie
o regime demoerátíco baseado na garantia dos direitos fundamentais do
homem;
Considerando assim, que o Governo
faltaria: a suas atríbutcões consütu;
cíonaís se deixasse de cumprir, pelas
formas legais, o dever que lhe incumbe, pela Constituição e as Leis, cuja
execução e observância esta disposto,
pelos meios ao seu alcance, a assegu..
rar, resguardando o bem público e a
segurança coletiva e a do Est[),do:

°

Decreta:
Art. 1.0 E' declarado suspenso, nos
têrmos dos arts. 2.0 e 6.0 do Decre.,
to-lei n.> 9.085, de :!-5 de março de
1346, pelo prazo de seis meses, o run;
cíonamento, por qualquer forma, em
todo o território nacional, da assocía..
ção civil "União da Juventude Co-o
munista".
Art. 2. 0 O Ministério PÚbiko Federal, nos têrmos do art. 6.0 , parágraro único, do mesmo Decreto.Jeí ,
promoverá, ímedíatamente, no ;;uizo
competente a díssolução da associação suspensa.
Art. 3.0 O Ministro de Estado da
Justiça e Negócios Iriteríores adotará
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as provírlêncías necessárras à pronta
execução cêste Decreto.
Art. 'LO Bste Decreto entrara em
vigor na data de SUa puclícaçâo, re,
vogadas as disposíções em contrárío ,
Rio de Janeiro, em 15 ele abrtl de
1947, 1~:6.o da Independencín e 5D.'> d-u
República.
EURICO

G.

DUT'l1l

Benedicto Costa. Netto.

nillOl?JETO N. o 22.939 - DtE 15 DE
ABRn. DE 1947
Renova

o Decreto n." 17.510,
30 de dezembro de 1944

de

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e n05
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 9&5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), combinado com

o Decreto-lei

n. O 9.605, de 19 de agôsto de

1946;

decreta:
Art. 1." Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1. 0 do
Decreto-lei n. O 9.605, de 19 de agôsto de 1943, a autorizacão conferida
à cidadã brasileira LeoIÍice F'alabella.
pelo Decrete número dezessete mil
quinhentos e dez 07.510), de trinta.
(30) de Dezembro de mil novecentos
e quarenta e quatro (1944) para pesquisar quartzo e associados no Município de Belo Vale, do Estado de
Minas Gerais.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruz-eiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Ag-ricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as dísposíções
em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de abril de
1947, 126.° da Independência e 59.·
da República.

EURIOO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DOORlETO N. o 22.940 - DE 15 DE
ABRlL DE 1947
Renova o Decreto n. o 1'6.333, de 9
de açõsto de 1!=144

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11. <) 1.985, de
29 de janeiro de 1910 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei
n. O 9.605, de 19 de agôsto de 1946;
decreta:
Art. 1. o Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos
têrmos d a letra b, do art. 1. 0, do
Decreto-lei 11.0 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferlda ao
cidadão brasileiro Nícola Falabella
pelo Decreto número dezesseis mil
trezentos e trinta e três 06,333) de
nove (9) de Agôsto de mil novecentos e quarenta e quatro (944) para
pesquisar talco, amianto e associados
no Munidpio de Congorihas do Campo do Estado de Minas Gerais.
Art. 2. ° 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 d,a Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° Revoga,m-se as díspoaições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de abril de
1947, 1215." da Independência, e 59."
da Re.púh1ica.
EURICO

G.

DUTRA.

Dtmiel de Carvalho.

DEORETO N." 22.941 -- DE 15 DE
ABRIL DE 1947
Renova o .D ecreto n. o 17..f9?, de 30
de dezembro de 1944

O P,esi.dente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n . o I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n. o 1.98:5, de
29 de .Ianeíro de 1910 (Código de Minas), combinado com. o Decreto-lei
n.? 9.6üri, de 19 de agôsto rIfO 1946;
decreta:
Art. 1. o Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano, nos têrmos da letra b, do :J.1"t. 1.0, do Decreto-lei n.O 9.605, de 19 de aaôsto
de 1945, a autorízacâo conferida à
cídadâ brasileira Leoníce Fala1:J.elIa
pelo Decreto n. ° dezessete mil qua-
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trocentos e noventa e dois (17.492),
de trinta (30) de dezembro de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944),
para pesquisar quartzo e associados
no Município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2. ° O titulo. da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos cruzeiros (Cr$ 60'O,O.(}) e
será transcrito no livro próprio da
Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de abril de
1917, 126. 0 da Independência c 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.942, DE
ABRIL DE 1947

15 DE

Autoriza os cidadãos brasileiros José
Heim JllIirandela' e Humberto Alves
Mirandela a lavrar caioãrto no município de Prados do Estado de Mínas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n ." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Heim Mirandela e Humberto Alves Mirandela a
lavrar calcário em terrenos situados
no lugar denominado Pedreiras
Gertrudes, na fazenda da Invernada,
distrito e município de Prados do Estado de Minas Gerais numa. área de
dois hectares e quarenta e dois ares
(2,42 ha) delimitada por um quadrado de cento e cinqüenta e seis metros
(l56m) de lado, que te111 um vértice localizado a novecentos e vinte e
oito metros e oitenta centímetros
(928,80m) no rumo magnético vinte e
oito graus e cinqüenta (' três minutos sudoeste (280 53' SW) do quilômetro sessenta (km 60) da linha da
Rêde Mineirà de Viação 110 trecho
Prados-Barroso, e os lados divergentes dêsse vértice, têm oitenta e nove
graus noroeste (89 NW) e um grau
sudoeste (lo SW) magnéticos.
Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
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umco do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas, 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 Uníão,
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. o As propriedades vlsinhas
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. 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 seiscentos cruzeiros rcrs 600,00).
Art. 7..0 Revogam-se as dtsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1947,
1260 da Independência e 59° da República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N. o 22.943, DE 15 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Rlias
Neves dos Santos a pesquisar talco
e associados no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Elias Neves dos Santos a
pesquisar talco e associados em terrenos de sua propriedade 110 imóvel
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denominado Pedra da Guaratiba, no
Distrito Federal, numa área de cem
hectares 000 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um vérttce situado no canto da casa de alvenaria da praça Raul Barroso, esquina da estrada da Ilha, e os lados
a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e setecentos metros (l.700m),
sessenta e sete graus nordeste (670
NE); mil cento e dez metros ....
(1. 110m) , trinta e três g.. .aus noroeste (330 NW); quinhentos e cmqüenta metros (550m), cinqüenta e nove
graus sudoeste (590 SW); seiscentos e
vinte metros (620m), sul (S); oitocentos e quarenta metros t840m) ,
trinta e seis graus sudoeste (360 SW).
Art. 2. o 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 próprlo da Divisilo de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as dísocsícões
em contrário.
.
.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1947,
1260 da Independência e 590 da He..
públíca .

EURICO

G.

DUTR.~

Daniel de Ccroallu:

DECRETO N. o 22.944, DE 15 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo
Sampaio a lavrar minérios de
chumbo e associados no municipio
de Lporança, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confel:e o artigo 87, n. o I, da Constituicão é nos
têrmos do Decreto-lei n. 0'1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
br.as~l~iro Osvaldo Sampaio a lavrar
minérios de chumbo e associados em
terrenos do ímóvel Serra dos Matas e
Macacos no distrito e muníeipío de
~poranga, Estado de São Paulo, numa
are~ .de duzentos hectares (200 haj ,
delímitada por um retângulo que tem
ur~l vértice localizado à distância de
mil e cem metros O.lOOm) rumo
magnético oitenta graus ~oro~ste
(800 .NW) de marco número dez (lO)
da folha topográfica da região levan-
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tada pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paul", E os
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tigo 8'7. item I, da Constituição, de-

ereta ;

lados, divergentes dêsse vertice. os se··
guintas comprimentos e rumos rnagnétícos: dois mil metros C?.OOOm)
oitenta graus sudeste (SO·, SE); mil
metros (1. DOOm.) , dez graus sudoeste
(10° SW). Esta autorização é outorg8,da mediante as condiçõas constantes
do parágrafo único do art 28 do Código de Minas e dos arijgo, 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente meneíonadas 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 }o~stado e ao Município Hli eUl11primento do disposto DO art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. o Se o concessionário da autortzaçáo, n9,0 cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
3'1 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As proprreda.res 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 d:l autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Prcducâo M"ineral e gozará dos tavores ~JisDrímina
dos no art. n do mesmo Código.
Art; 6. o A autorização de la vra terá
por título êste decreto, que s~rá transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00).
Art. 'I. o Revogam-se as dísnostcões
em contrário.
•
..
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1947.
126° da Independência e fi!)" da Re-

pública,

EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carnallto
-NY 2'~;;. ~;.}:-':~ --- DE 16 DE
A.11}11.L :DE 1847

r~;;.:C)1~,:p:~rI'O

Tr(J,}1.s/ere hincão CU/o T\~~l. v:ltt.'J N:...~'lné
ricas Suolcrnentores de F:x(ranu1ne-

rcrto-mensatista de retiartições do
Ministéru, da Guerra.

O Presidex,b da RepúbEcé:" usando
da atribulção qne lhe confere o ar-

l\:t't. lY
1:-~·lu1l6I·icD.

jT'.~:·5o. t.:r3.:nsfcrida l
~::>:p18nJ.entar ele

merárío-rncnaaltsta

da

da rrabela

Extranu-

Sub diretoria

de

M8.terial de Intendência, para
rrabela da Escola Técnica do
:-]'xército, uma flm\~8,0 de auxiliar de
cxcrítórío, reterêncía X.
Parágrafo único. A f'unção a que se
refere o artigo anterior continuará
preenchida pelo seu fi tual ocupante
Ana Leopoldina de Macedo Sousa.
AI"t. 2.° f.:st-e Decreto vigorará a
,nrtir de 1 de Abril de 1947,
:F.io de Janeiro, 16 de Abril de 1947.
J26.o da Independência e ;,9,° da
nepública,
EURICO G. DUTRA.
L.~ual

Canrooert P.
m~CR.ICTO

da Costa,

N.o 22.946 -- DE 16
ABRIL DE 1947

D~

Altera os arts. lI, 17, e 18 do Revnlamento para os Grandes Comandos.

o Presidente da República, usando
da att-ibulçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decrcta:

Art. L° Os arts. lI, 17, e 18 do
ReguI2I;::,ento para os Grandes Comandos, aprovado pelo Decreto número 21.816, de 4 de setembro de 1946,

passam a ter a seguinte redação:
Art , 11. Os Sub-Comandantes da.
DjYi::;ão de Infantaria, Comandantes
de Artilharia Dívislonária, de Brigadas Mistas, Blindada e de Cavalaria,
de Grupamentos diversos componentes da Divisão Blindada e, eventualmente, de Grupamentos de Artilharia
de Costa e Anti-Aérea, são escalões
intermediários de Comando responsáveis pelo preparo de suas unidades
para a guerra, Suas atríbutcões admmístratívas limitam-se à fiscalizacão das atividades do escalão subordinado, de modo que nada lhes falte
para um efieiente emprego,
Art. 17. O Sub-Comandante de Divisão é, em principio. o principal colaborador do Comandante.
r"essa qualidade, deve manter-se a
par de suas intenções, estar ao corrente do trabalho das Seções do Estado Maíor Dívísíonárto e fiscalizar a
execução das ordens do Comandante.
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Cabe-lhe também exercer, em tempo de paz, o comando das Unidades
de Infantaria pertencentes à Divisão,
função essa que exercerá com as mesmas atrrbuicões dos Comandantes de
Armas.
•
Art. 18. O Sub··Comand:u:te deve,
de preferência, perma.. necer [uxtaposto
ao Comandante da Dívisâo, se possível, em dependência do mesmo
Quartel General. Em casos especiais,
conforme o estacionamento d8.,,3 Trn~.~'
dades em cada }::..cgUI() IvUULl.:i.\ pode
ter sede eU2 g!.~iu'rliçfio diferente.

Art.' 2.° O presente Decreto entrará
em vígôr na data de S118, publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA.
C!a,nrobert P. da Costa.
DECRETO N.o 22.947 - DE 16 DE
ABRIL DE 19,17
Declara de utilidade pública e avioriza a desapropriação de duas área»

de terrenos, inclusive benleitorias
nelas existentes,
necessàrius aos
serviços de uma Unidade do Exér-:
cito Nacional.

O Presidente da República, tendo
em vista o § 1(, do artigo 141 da Constituição Federal e usando da atríbuíção que lhe confere o ítem I do
artigo 37 da mesma Oonstitulçáo, decreta:
Art , 1.0 r.;' declarada de utilídade
pública, de acôrdo com os artigos 2.°
e 6,°, combinados com as letras c e b,
do artigo 5.°, tudo do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de )9'11,
a desapropriação das áreas de terras
abaixo discriminadas e bem assim as
benfeitorias nelas existentes, situadas
na cidade de São Ss.lvador }<;stado da
Bahia, e necessárias aos serviços de
uma Unidade do Exército Nacional:
1)
área aproximadamente de
130.000,00 m2 (cento e trinta mil metros quadrados), de prcpríedade atríbuída a Carlos de Oliveira;
2)
área aproximadamente de
98.000,00 m2 (noventa e oito mil metros quadrados) , de propriedade atribuída a herdeiros de Leonídío l'! guido
Rosas.
Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos
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recursos constantes da Verba 4, Oonsignaçâo ilI-14-1.9, do Anexo 17 do
Orçamento Geral da 'República, aprovado pela Lei n.v 13, de 2 de janeiro
de 1!H7.
Art. 3.° Pka o Ministério da Guerra autorizado a promover a referida
desapropríaçàc, que terá caráter urgente para ef-i'citas do artigo 15 do
Decreto-lei n.v ;3.365, (la 21 de junho
de UNJ..

ATt. 4.° O presente Decreto en-..
eU1 vigor na data de sua uublics.ção, revogadas as disposições em
trF~rá

contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de líH7,
126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DU~l'RA.

Canrobert P. da Costa.

DECR8TO N." 22.948 '- DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Altera, sem aumento de despesa a
Tabela
Num.érica
Ordinária' de
Extrariurnerúrio - mensalista do D.

A. S.

r.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo Qlie lhe confere o artigo arl, ítem I~ da, Constituição, de ...
-creta :
A.rt. 1.0 Fi-ca alterada. na forma
da relação an2X8.. a rrabela Numérica
Ordíriárta de T;:;,;j;mnumerário,·me·nsalista, do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 2.° A despesa para a oxecução do disposto no artigo untei..í or
correrá, no presente exercício, à conta
110:0 recursos existentes na Verba 1 Pessoal, Oonsignaçân n - Pessoal
Ext.1'2...D.Ulnerário,
Subconsignação 05
--"- TvIS'n,s,'dlstas, Iten'l 08 -- Serviço de
Admmistrcção, do Anexo n.o 4 __ Deo

partamento _'..d mlnístratívo do Serviço Púhlieo, do Orçamento da República para H{47.
Art , 3.° :ü~ste De-creto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo ,
Rio de Janeiro, 16 de abrfl de 194'1,
126.° da Independência e 59.0 da
República.
EUlUCO

G.

})UTHA.

Benedicto Costa Netto.

DEPARTAf/,ENTO ADMINU:STRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICÓ

~

T'abeia Numerica Ordinária
S:TULÇ~.O PROPOSTA
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DECRETO N.a 22.9-19 - DE 16 DE
ABRIL DE 1947

DECHETO N.o 22.951 -- DE 16 DE
ABIUL DE 19'17

Suprime cargos provisórios

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 8'1. item I da Constituição, e :.10S
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14-4-41., decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Permanente do
Departamento Administrativo do Serviço Público, vagos em virtude das
promoções de Germano Barreto Pereira, Regina Souto e Odete Rodrigues Trindade, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Departamento.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126.0 da Independência e b9. 0 da teepúblíca.

O Presídente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, item I da oonstítuícão. e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. o 3.195, de .14-4-41, deereta:
Art. 1.0 Pica e:~~Urlto ~Hn cargo
da, classe l( da carreira de I:Lbliote,eârio do Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço
Público, vago em virtude da promocão
ele Francisca Marcondes Portugal, 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, 16 de abri, de 1947.
126. 0 da Independência lê 59.0 da Ec""

EURICO

G.

pública.

Emuco G.

DUTRA.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.o 22.950 -- Dl<-; 16 DE
ABRIL DE 1947

DECRETO N.o 22.952 -- DE 16 DE
ABRIL DE 1947

Extingue carao ezceâente

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. O 3.195, ele 14-4-41, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo
da classe E da carreira de Bibliotecário-auxiliar do Quaaro Permanente
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, vago em virtude da
exoneração de Maria Regina Regis de
Alencastro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Oorrente do mesmo Quadro do
rerert;.. Departamento.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126.0 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e nos

têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de H--4-41, de-

creta:

Art. 1.0 Fica extinto um cargo da
classe I da carreira de Técnico ce
Administração do Quadro Permanente
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, vago em virtude da
exoneração de Darci Amorim Dubeux,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro cio rererído Departamento.
Art. 2.0 Revogam-se as díspcsíções
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
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DECRETO N.o 22.953, DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Renova o Decreto n» 17.438, de 27
de dezembro de 1944

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo SCi, n.v I, da Oonstituíçâo e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.? 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas) , combinado com
o Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto de 19t!6, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano, nos têrmos
da letra b, do artigo 1.0, do Decretolei n,v 9.605, de 19 de agôsto de 18'16,
a autorização conferida ao cidadão
Odilon Araújo Aguiar, pelo Decreto
número dezessete mil quatrocentos e
trinta e oito (17.438), de vinte c sete
(27) de dezembro de mil novecentos
e quarenta e quatro (1944), para pesquísar turfa no município de Iguaraçú, Estado de Pernambuco.
Art. 2. 0 O título da autorização
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 MíU8I'sJ do NUnistério da Ag-ricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
H.i.o de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126. 0 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DEunETO N.o 22.954, DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Renova o Decreto n.o 15.292, de (} de
abril de 1944
1~epú0lica, usando
da atríbuíção que lhe confere o artí,
go 8'7, n.? I, da Constituição e tendo
em vista o que ,;ispõe o Decreto-lei
11. 0 1. 885, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-lei n." 9.605, de 19 de agôste de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano, nos têrmos
da letra b, do artigo 1.0, do Decretelei 11. 0 9.605, de 19 de agôsto de 111'46,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Jorge Bueno Monteiro pelo
Decreto número quinze mil duzentos
e noventa e dois (15.292), de seis (6)
de abril de mil novecentos e quaren-

O Presidente da
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ta e quatro (1944), para pesquisar 00-

rítína e associados no munícípío de

Oêrro Azul, Estado do Paraná.
Art. 2. 0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma 'ia 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 Agr~cultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126. 0 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho

DEORETO N.O 22.955, DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Renova o Decreto n.o 16.208, de 26 de
julho de 1944

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e tendo
e 1I_ vista o que dispõe o Decreto-lei
n.v 1. 985, de 29 de jr.neiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-lei n.v 9.60-5, de 19 de agôsto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1.0 do Decre,
to-Lei n.? r.fi05, de 19 de agôsto de 1946,
a. autorização conferida ao cidadão
brasileiro Jorge Alves de Lima pelo
Decreto número dezesseis mil duzen,
tos e oito), de vinte e seis (26) de
julho de mil novecentos e quarenta e
quatro (194'1), para pesquisar carvão
mineral no munícípío de São Jerõnimo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° O título da autorização
de p-esquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de quatro mil quatrocentos e noventa
e cinco cruzeiros (Cr$ 4.495,00), e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministérto da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
1213.° da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho
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DECRETO N.o 22.956 - DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro André
Mulaski a pesquisar argila e associados no município de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, n. O I, e nos têrmos dos artigos 153
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro André Mulaski a pesquisar
argila e associados em terrenos de sua
propriedade, situados no lugar denominado Olaria. no distrito e munícípio de Ponta Grossa, Estado do Paraná, numa área de oitenta e oito
ares (0,88 ha) , delímltada por um polígono irregular que tem um vértice
a seiscentos e quatorze metros (614 m)
no rumo magnético quarenta e cinco
graus nordeste (450 NW) da conrluên,
cia dos arroios Uvaranas e do Cortume, e os lados, a partir do vértice
considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
quatro metros (104 m) , sessenta e dois
graus e trinta minutos noroeste (620
30' l','W); cinqüenta e um metros
(51 ~. oitenta e cinco graus sudoeste
(850 S'W); sessenta e um metros (61
metros), quatro graus e cinqüenta
minutos noroeste (40 50' NW); cento
e sessenta e oito metros (168 m) , setenta e set-e graus e quarenta minutos
sudeste (770 40' SE); setenta e um
metros (71 m) , doze graus e vinte
minutos sudoeste (12° 20' SW) .
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto,. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01"$ ~OO,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento. da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da Repúblíca ,
EURICO

G.

DuTRA

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o 22.957 - DE 16 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Guilherme Stoltz a pesquisar argila
e associados no ,municipio de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n,O I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Guilherme Stoltz a
pesquisar argila e associados em terre,
nos de sua propriedade e de Geroldo
Harry Gleích, situados no lugar denominado Olaria, no distrito e município de Ponta Grossa, Kstado do Para;
ná, numa área de dezesseis hectares
e vinte ares (16,20 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a mil setenta e oito metros
(1.078 m) no rumo magnético sessenta e dois graus noroeste (620 NW) da
confluência dos arroios do Cortume
e Uvaranas e os lados a partir do vér,tioe considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e seis metros (206 m) um grau
trinta minutos sudoeste (10 30' SW),
trezentos e setenta metros (370 m)
oitenta e dois graus dez minutos noroeste (82 0 10' NW), oitenta e quatro
metros (84 m) quarenta e nove graus
sudoeste (49 SW), cento e oito metros
(108 m) oitenta e sete graus sudoeste
(870 SW), c-ento e quarenta e oito
metros (148 m) vinte e oito graus dez
minutos noroeste (28° 10' S'W) cento
e doze metros (112 m) , cinqüenta
graus noroeste (500 NW); o sétimo
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do sexto lado
descrito, com rumo vinte e três grau~
trinta minutos nordeste (230 30' NE)
magnético alcança a margem esquerda
do arroio da Olaria; o oitavo lado é
o segmento retilíneo, com duzentos e
dOIS metros (202 m) de comprimento
que parte da extremidade do sétim~
lado, com rumo magnético aproximado de setenta e quatro graus trinta
minutos sudeste (74° 30' BE), e alcança a margem esquerda do arroio
d!" Olaria; a partir da extremidade do
oItavo. lado seguem-se os seguintes,
suoessivaments com seus comprimento·~ e rumos magnéticos: sessenta e
se!S metros (66 m) vinte graus vinte
minutos nordeste (200 20' NE) cento
e vinte e dois metros 022 m) setenta
e OIto graus sudeste (780 SE) vinte
metros (20 m) dezessete graus' sudoeste (17° SW), noventa metros (90 m)
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setenta e um graus trinta minutos
sudeste (710 30' SE), cinqüenta metros
(50 m) vinte um graus nordeste (21 0
NE), cento e trinta e dois metros
(132 rn) setenta e um graus vinte minutos sudeste (71 0 20' SE), cento e
dois metros (102 m) trinta e seis
graus trinta minutas sudoeste (36 0 30'
svn, setenta metros (70 m) cinqüenta e três graus vinte minutos sudeste
(5;jO 20' SE); o último lado é o segmente retilíneo que une a extremidade
do panúlttmo, descrito, ao vértice de
parttda .

Art , 2,° 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 , 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1947,
126. 0 da Independência e 59,0 da República,
EURICO

G. DUTRA

EXECUTIVO

rados como de um continente para
outro.
§ 2,0 Não caberá concessão de diárias a funcionários lota-dos efetivamente num pôsto e mandados servir
provisoriamente noutro.
§ 3.° O tempo de serviço provisório,
salvo caso de fôrça maior, não deverá exceder de três meses, computados das datas de partida dos postos
em causa.
Art. 2.0 O item rn do § 1.0 do artigo 1.0 do Decreto n.? 21. 737. de 30
de agôsto de 1946, passará
ter a
seguinte redação:
"IH - RS filhas e enteadas solteiras, ou as viúvas e desquitadas, sem
pensão de alimentos ou economia
própria, que voltarem ao amparo paterno" .
Art. 3,0 :f;ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revog-ad8.s as disposições em contrário.
Rio de .Janeíro, 16 de abril de 1947
J?6. 0 ('8. Independência e 59,0 da Re~
pública.

a

EURICO

G. DUTRA.

Raul Ferruinâes .

Daniel de Carvalho

DEiCRETON.O 22, ssa

--

DE 16 DE

ABRIL DE 1947
Altera o Decreto n. O 21.737 de
30 de agôsto de 1:)1[6, que regula
a concessão de auxílio para transporte, aiiuic: de custo e diárias aos
[uruiionúrios dinlomáticcs e consulares.
-

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf.ere o artigo 3'1 da Conetituição e tendo em viste, O disposto no Decreto-lei número
'1.410. de 23 de março de 1945, e o artigo ln do Decreto-lei n.v 9.202 ele
26 de abril de 1946, decreta:
Art. 1.0 O Iuncionárto que, a seriT;'.:{O, se deslocar da sede onde estiver
em exercício, receberá além do auxílio para seu transporte, as diárias de
que truta o art , 7.° do Decreto número 21. '137, ele 30 de agôsto de 1946,
com as seguintes limitações:
I -- receberá um têrço das diárias,
se se deslocar dentro do mesmo país;
Ir - receberá metade das diárias,
se se deslocar para país limitrofe ou
dentro do mesmo continente.
§ 1.0 Os deslccamentos da América
do Norte ou Central para a América
do Sul, ou vice-versa, serão conside-

DECRETO N,o 22.959 - DE 18 DE
ABRIL DE 1947
Abre, pelo Ministério da Justiça e Neaocios Inieriores, o crédito especial
de Cr$ 5.034,24,0,00, para pagamento
de diferença de vencimentos e aratiticacôes adicionais dos Magistrados
do Distrito Federal e dos Territórios.

O Presidente da República, usando
da atribuição contida na Lei n.? 21,
de 15 de fevereiro de 19-17, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo .v.Iinístérto da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de cinco mílhóes e trinta e quatro mil duzentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 5.03.1.240,00) •
para atender à despesa (Pessoal) com
o pagamento da diferença de vencimentos e gratificações adícíonais dos
Magistrados do Distrito Federal e dos
Territórios.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1947,
126,0 da Independência e 59,0 da República,
EURICO G. DuTRA.

Benedito Costa Netto.
Corrêa e Castro.
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DECRETO N.o 22.960 - DE 18 DE
ABRIL DE 1947
Abre pelo Ministério àa Agricultura,
o ~rédito especial de Cr$ :
.
50.000.000,00, para f11lancwm~1l;to
das operações da Caixa de Crédito
Cooperativo .

O Presidente da República,. usando
da autorização contida na LeI n.? 26,
de 15 de fevereiro de 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 93 do R~gu.lamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Minístérío da Agricultura, o crédito es··
pedal de cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$ 50.000.000,00), para atender à despesa (Serviços e Encarg'!s)
com o financiamento das o~e~'açoes
da Caixa de Crédito Coo~f;~at~v~, sob
fiscalização do referido M:ml~ten~, na
conformidade dos Decretos-Ieís numeras 5.393, de 19 de Outubro de 1943,
e 7.083, de 27 de Novembro de 1944,
e a que se refere o Regalam~~;to aprovado pelo Decreto n." 18.2... 0, de 2
de Abril de 19~5.
•
'"
Rio de Janeiro, 18 ae Abnl ce 1947,
126.° (h Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
Corrêa e Castro.

DECHE'I'O N.o 22.f.J61 - DE 18
DE ABRIL DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artígo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1)
cargo da classe H da carreira de
Chefe de oficina, do Quadro V _
Parte Suplementar do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da aposentadoria de José Luís
de Sousa, ficando sem aplicação a
dotação correspondente, em virtude
do art. 5.° do Decreto-lei n.o 9.616,
de 21 de Agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1947,
126.° da Independência e 5&.° da República.
EURICO G. DuTRA.
Clovis Pestana.
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DECRETO N.o 22.962 - DE 18
DE ABRIL DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, item I,. -da Cons,tituição, e nos
têrrnos do artigo 1.", alínea n, do. ~_
ereto-lei n.s 3.195, de 14 de Abrtl ue
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um rn
cargo da classe B ela carreira de Servente do Quadro V - Parte Suplement~r - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da
aposentadoria de Amaro Alves de Almeida, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo (,.~uadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam -se as disposições
em contrário.
l1io de Janeiro, 18 de Abr" de 1947,
126.° da Independência p 59.° da República,
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.96:? -- DE 18
DE ABRIL DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da H,epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item T, 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.
Maquinista de estrada de ferro, do
Quadro V - Parte Suplementar _
do IVIinistéri· la Viação e Obras PÚblicas, vago em virtude da promoção
de José Julião da Silva, ficando sem
aplicação a dotação correspondente,
em virtude do art. 5.° do Decretolei n.O 9.616, de 21 de Agôsto de 1946.
Art. 2.° Hevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
'EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.
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DECRETO N.o 22.964 - DE 18
DE ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 três (3)
cargos da classe C da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Quadro V - Parte Saplementar - elo
Mínístérío da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude do lalecimento de
Osvaldo Alves Pereira, da aposentadoria de Renato de Azevedo Rocha
e da promoção de Demóstenes de
Araújo Góis, ficando sem aplicação a
dotação correspondente, em virtude
do art. 5.° do Decreto..lei n,v 9.616,
de 21 de Agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1947,
126.° da Independência e 5G.o da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
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DECRJE'IlO N. ° 22,966 - DE 18 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargos

excedentes.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. 1. o,alínea n, do
Decreto-lei n. ° 3.195, de 14 de a.bril
de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam extintos cinco (5)
cargos da classe E da carreira de
Escriturário, do Quadro V - Parte
Permanente - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Oséas Pimentel, da exoneração de Cecília Maria Girom, João da Silveira e Oliveira e Maria Isaura Correia serrano e da promoção de Pedro Pinheiro,
devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadr'o do referido
Ministério.
Art. 2. o Revogam -se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Abril de
1947, 126. ° da Independência e 59. o
da República.
EURICO G.
DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 22.&65 - DE 18
DE ABRIL DE 1947
Extingue cargo excedente

O Prcsídente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo B'i, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de Abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Pica 'extinto um (1) cargo
da classe D da carreira de Dactilógrafo, elo Quadro V - Parte Permanente - do Ministério da Viação e
Obr't,; Públicas, vago em virtude da
demissão de Elza Lima Baíense, devendo a dotação correspondente ser
levada " crédito da Conta Corrente
cio mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2,0 Revogmn-se as disposições
em contrário.
Uio de .Tansiro, 18 de Abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República,
EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestona,

DEORIE'I'Ü N. o 23.967 - DE 18 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1. 0, alínea n,
do Decreto-lei n. o 3.1'9'5, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Fica extinto um (l) cargo
da classe J da carreira de Oficial administrativo,do Quadro V - Parte
Permanente - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção .de Luciano Paulo
Amorím, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ia
Conta Corrente do mesmo Quaidro do
referido Ministério.
Art. 2. o Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Abril de
1947, 126. 0 da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DuTRA.

Clovis Pestana.
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DIDRETO N." 22.968 - DE 18 D!E
ABRIL DE 1M7
Prorroga prazos para conclueão de
obras na Viação Férrea do Rio
Grande do Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Ficam prorrogados,
até dezembro do corrente ano, os
prazos para conclusão dos serviços de
instalação de circuitos seletivos na
víacão Pérrea do Rio Grande do Sul,
de que tratam 05 Decretos ns. 4.846,
de 4de Ncvembro de 1939. 3.394. de
11 de Dezembro de 1!:4J. , 8: 39H, de J.2
de Dezembro de 1941 e :~.4[)3, de 21
de Dezembro de 1941.
Rio d.e Janeiro, 18 de Ahril de
W47. 12,6.0 da Independência e 59. o
da República.
EURICO

Clovis

DECRETO N.o 22.969 -

G.

DUTRA.

Pestana.

DE 18

DE ABRIL

DE 1947
ProT'f'oga, por 10 anos, a concessão outorgada à Rádjo Cultura de Poços
de Caldas, atualmente denominada.
"Rádio Cultura Poços de Caldas Limitada", para estabelecer uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,v I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Râdio Cultura de
Poços de Caldas e tendi> em vista o
disposto no art. 5. 0 , n.? XII, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 10 anos,
o prazo do contrato a que se refere o
Decreto n. o 146, de 4 de maio de 1935,
celebrado entre o Govêrno Federal e
a Râdio Cultura de Poços de Caldas.
que passou a denominar. se "Râdio ouítura de Poços de Caldas, Limitada",
em virtude de reforma de seus estatutos aprovada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas pela Portaria número 422, de 25 de abril de 1946, para
o estabelecimento, na cidade de Pocos
de Caldas, Estado de Minas Gerais, 'de
uma estação radiodifusora sem direito
de exclusividade, observadas tôdas as
cláusulas que acompanharam o referido Decreto.
Art. 2.0 Para os efeitos decorrent-es
dessa prorrogação, será assinado, no
Ministério da Viação e Obras Públicas,
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no prazo c,e 60 dias, a partir da publicação dêste Decreto no Diario Oficial, têrmo aditivo ao contrato de 6
de junho de 1935, registrado pelo Tribunal de Contas em sessão de 22 de
junho de 1936.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1947,
126. 0 da Independência e 59.0 da República.
EURIOO G. DUTRA.
Clovis Pestana.
DJ:llCRETO N.o 22.970 DE 18 DE
ABRIL DE 1947

Extingue vaga de Despachante Atiuaneiro {unto à Alfândega do Rio de
Janeiro.

o P:r;~:;:~idcntc .da l;:epública, usando
c a atríbuíção que lhe confere o artigo
1)7, item I, da Constítuíção Federal, e
nos têrrnos do art. 56. do Decreto-ter
n. a "'. OH, de 13 de Janeiro de l!H2,

decreta:
Art. 1.0 Fíca extinta a vaga de
Despachante Aduaneiro junto à Alfândega do Roio de Janeiro, decorrente
do falecimento de Agenor Neves Venerando da Graça.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1947,
126.0 da Independêncía e 59.0 da República.
EuRICO

G. DUTRA.

Corrêa

e Castro.

DECRETO N.o 22.971. - DE 18 DE
A.. BRIL DE 1947
,'1prova a reforma dos estatutos da so-

cie(lade bancá.ria que menciona, e dá
outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n.? I, da Constituição, e de acôrdo
com o parágrafo único do art. 12 do
Decreto n.? 14.728, de 16 de Março
de 1921, decreta:
Art. L° Fica aprovada a reforma dos
estatutos do Banco da Prefeitura do
l)-lstrito Federal S. A., com sede nesta
Capital, levada a efeito em Assembléia
Geral Extr<wrdinâria de 17 de Setembro de 1!H6.
Art ; 2.° !tste Decreto entrará em
vigor na data rie sua publicação.
Art. 3. 0 R.evogam-se as disposições
e111 con trárío.
Rio de .raneíro, 18 de Abril de HH7,
126.° dót Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Corrêa e Castro.
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DECRETO N.o 22.972 - DE 18 DE
ABI"IT~ DE 1!)4'1

DECRETO N.O 22.974 - DE 22 DE
ABRIL DE 1947

Autoriza estrangeira a adquirir ocu)Jaçiio de terreno de marinha que menciona, situado nesta Capital.

Autoriza o tuncioncmento de cursos
da Faculdade Católica de Filosojia
do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ih" confere o artigo 87 número I, da Constituição, 10
tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-lei n.v 9, '160, de 5 de seternbro de 1946, decreta:
Artigo único - Pica a Sra. Rachel
S.aul Abrarnarit de nacionalidade turca, autorizada a adquirir a fração três
cento e oitenta avos (3/18.0) da ocupação do terreno de marinha situado na
Rua sousa Lima n.> 16, esquina da
Avenida Atlântica, nesta Capital, de
que trata o processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
221.3,20, de 1946 para que "e processe,
no forma legal e em nome da ínteressada, o aforamento do terreno.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçáo, e nos
têrrnos do artigo 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, de-

ereta:

Artigo único. E' concedida autorização para funcionamento dos cursos
de filosofia, letras clássicas, letras neolatinas, letras anglo-germânicas geografia e história e matemática, da Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, mantida pela União Norte-BrasiIeira de Educaçâo e Cultura com sede
em ~ortaleza, no Estado do 'Ceará.
Hio de Janeiro, 22 de abrtl de 1947,
126.° da Indeoendência e 59. 0 da
República.
.
EURICO

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1917;
126.0 da Independência e 59.° da Re-

G. DUTRA.

Clemente Mariani.

pública.
EURICO G. DUTRA.

Corrêa de Castro .

DE011fE'l'O N.O 22.9'7'5 - DE 22 DE
ABRIL DE 1<947

DECRETO N.o 22.973 - DE 18 DE
ABRIL DE 194'7

Concede reconhecimento ao curso de
didática mantido pela Faculdade de
Filosofic; do Instituto La-Fayette
do Distrito Federal.
'

Aprova o aumento de capital da sociedade bancária que menciona. e dá
outras prouuiênr-n«,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere ,) ar ti..
g( 37, número I, da. Constituição, e de
acôrdo com o parágrafo único do artigo 12 do Decreto n.? 14.728, de 1li
de março de 1921, decreta:
rt. 1.0 FJ::'ca aprovado o aumento
de capital, de nove mdlhõcs de cruzeircs (Cr$ 9.0nO.OGO,OO) cara cinqÜf>n-~a zullhõcs l4e CI'l'f'l,E>iros ...•.•..
(Cr$ 5D.OOO.OOO,OG), requerido pejo
The National City Bank or New York,
com se·de em ]\r,::>~v York, Estados Urridos da América do Nort.e, destin~ui,)
às oneracóes d.: SUé~S filiais no Brasil.
A.,:t,. 2.° r');ste Deercto entrará em
vigor na dat.a de [;Uê1, pubücacão .
J:~io d~ ~Ja,nciJ'o,,, 18 de abril ele lU:J: t'j
12,6.° da, Ind'epe-.Dd·enr:ia c r'9.0 ela T~~~pú
bltca .
1

EURICO

G. DUTllA

Corrêa e Castro.

O Presidento da Repúblíoa usando
da atrtouíção que lhe confere' o artigo
37, item. T, da Constituição, e nos têrmos cio "rUgo 2'3 do Decreto-lei número '121, de 11 de maio de 1938, deereta:
!\rt,i.go úníco . E' concedido reconhecimento ao curso de dídátíca mantido
pela F'aculdad e de Filosofia do Insti-

tuo La-Fayette,

C;)Hl

sede no Distrito

T~.ed€ral.

Eio de ;ianeiro, 22 de abril de 1947
:i.2G.O da I:ndc!pe,ndén~ia e, 5'9.° da Re...'

públlca..

}t:uínco G.

Dl~CI:;'I':'1'O

N.O

IJU'l'RA.

22.9'16

Dl!: 22

AnnU. DE 1947

Conceâe

reconh.ecimerüo

ginasiciZ do Ginásio.
ruia de Pelotas.

ao

DE

curso

Santa taaroa-

O Presidente da Hepública usando
da atrtbuíção que lhe confer~ o artigo 37, ítem I, da Constituição, e nos
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têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica
do Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 El' concedido reconhecimento. sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Santa Margarida, com sede em
Pelotas, no Estado do Rio Grande 00
Sul.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Clemente Mariani.

DECRETO N.O 22.977, DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Visconde âe Mauá,
de Santa Cruz.

Não foi oublícado ainda no Diário

O ficial por' fal GR de pagamento.

DEGRETO N.o 22.978 - DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Concede reconhecimento ao
curso
técnico de Agrimensura da Escola
Técnica Paulista de Agrimensura,
de São Paulo, mantido e administrado pelo Centro Paulista de Ensino Rural.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 59 da Lei Orgânica do
Ensino Industrial, decreta:
Artigo umco. E' concedido reconhecímento ao Curso Técnico de Agrimensura da Escola 'I'ócníca Paulista
de Agrimensura, de São Paulo, mantido e administrado pelo Centro Paulista de Ensino Rural, com sede em
São paulo, Capital do Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G. DUTRA.
Clemente M ariani.
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DECRETO N.o 22.979 - DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea "n", do Decreto-lei número 3 .195, de 14 de abril
de 1!141, decreta:
Artígo 1.0 Fica extinto um cargo da
classe M, da carreira de Técnico de
Educação do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Joaquim
Moreira de Sousa, devendo a dotação
correspondente 'ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Mmistérío.
Artigo 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 22 de abril de 1947,
126,° da Independência e 59',0 dá República.
EURICO G. DUTRA.
Clemente M ariani .

DECRETO N.o 22.980 - DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Outorga à Socieãaâe Anônima Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo do Paraná, concessão para
o aproveitamento total da energia
hidráulica das águas do tio Jaguariccí7Ja, distrito e m.unicípio de igual
nome, Estado do Paraná.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artü:;o 37, inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do art 150 do Código
de Aguas (Decreto número 2'1:.643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
k:i.'ceiro,s anteriormente adquiridos. é
outorgada à Soc.iedade Anônima rn..
rlústrias Reunidas Francisco Matarazzo do Paraná. com sede na cidade de
Silo Paulo, Ji~B'tado de São Paulo) concessão para o aproveitamento total
da energi.a hidráulica existente
no
1'10 ~ra.gur",r3.D.Jva~ no trecho contido
dentro dos limites do distrito de Ja,guariaiva, munícípío de igual nome,
E,:·;tacto do P8:ca.n.fl,.
§ l.o Firn portaria do Ministro da
Agricultura na ocasião da aprovação
dos projetos serão determínadas Li altura da queda a aproveitar, hem como Q.S desca,rgas e a potência conee-.

dídas.
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§ 2.0 O aproveitamento destina-se
ao uso exclusivo da
concessionária,
que não poderá ceder energia a terceiros, mesmo a titulo gratuito, excluídas, todavia, dessa proibição as
Vil2"S operárías da concessionária, desàs que seja gratuito o fornecimento
de energia que lhes fôr feito.
Art. 2.° Sob pena de caducidade
do presente título, a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de AgU;iS
dentro de trinta (30) dias após o. ,

publícaçào ,
II Apresentar, em três (3) vias,
à referida Divisão de Aguas, dentro
do prazo de um (1) ano, contado
da data de sua publicação:
u) dados sôbre c· regime do curso
de égua a aproveitar, principalmente os relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à varíacão do nível dáguu a montante e
a jusante da fonte de energia a ser
aproveitada;
b) planta em escala razoável da
área onde se fará o aproveitamento
de energia hidráullca, abrangendo [j
parte atíngídn pelo remanso da barragem, e do perfil do rio a montante
e a jusante do local do aproveitamento;
c) método do cálculo da barragem:
projeto, épura, justítícaçâo do tipo
adotado; dados geológicos
relativos
ao terreno em que será construída
a barragem; cálculo e dimensionamento das comportas, aduras, tomada dágua; cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio, se f'ôr prevista, e
canal de derivações, seções ],.,,,,..
dínais e transversais; disposições que
assegurem a conservação e a livre
circula ção dos neíxes:
d) edifício da usina: cálculo e projeto; turbina:
justificação do tipo
adotado, seu rendimento em cargas
diferentes em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena carga; indicação da velocidade de
embalagem ou disparo.
sentido de rotação e indicação do engulimento com 25%, 50% e 100 o/<) de
carga,
característica de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbina com os detalhes e
demais características fornecidas pelo rabrtcante: tempo de fecrmmento; projeto do canal de fuga, sua capacidade de vasão:
e) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, plantas e
perfis com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas
seguintes: para as plantas, um por
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duzentos (l/~OO), para os perfis, horizontal, um por duzentos (1/200) e
vertical um por cem (1/100); cálculo
e desenho do assentamento e fixação
dos blocos de ancoragem;
f) gerador: justificação do tipo adotado, potência, tensão,
freqüência,
rendimento em cargas diferentes em
múltiplos de 1/4 ou 1/8 até. plena
carga, respectivamente com aos 0
0,7; aos 0
0,8 e aos 0
1; regulação da tensão e limites
da variação com o regulador automático; queda de tensão em curto
círcúíto: detalhes e demais características fornecidas pelos fabricantes:
GD;I, no grUDO turbina gerador'
g) excitador: acoplamento, potência,
tensão, rendimento;
h) transformadores: as mesmas exigências feitas para os geradores;
i) quadro de manobra: tipo adotado; descrição dos aparelhos indicadores de tensão, corrente, freqüência, fator de potência, dos watt· metros, indicador e integrador, do indicador de terra, etc., das chaves a
óleo, se forem previstas, com a sua
capacidade de rutura em kVA.: transformadores de tensão e corrente com
as suas capacidades respectivas em
watts; cabos, sistemas de barras com
os seus dispositivos e distâncias entre si e as paredes; esquema de ligações;
1) projeto da linha de transmíss5.0 e alta tensão, se fór prevista; para-raios, tipos e capacidade de descarga em kVA.; bobinas de choque;
cálculo mecânico e elétrico da linha
de transmíssão com fator de potênc1'1 igual a 0,8, - sua perda de potência; tensão. na partida e na chegada em condições de plena carga;
distância entre os condutores, postes
e cstrutur as: cálculo mecânico de
cada tipo com desenho; perfis da unha de transmissão, acompanhado
de mapa, em escala razoável, com
detalhes referentes à sua construção
em geral e nos cruzamentos com
estradas de ferro e de rodagem se
exístírem, indicando as flexas máximas dos condutores;
7c) memorial justificativo; incluindo orçamento global e detalhado de
todo o projeto, bem como das desapropriações a fazer.
TTI _
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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IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Águas para fins de
registro dentro dos trinta Ul{)) 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.
Parágrafo único. Os prazos a qr,
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 minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da
AgTicultura.
Art. 4.° A concessionária fica obrigada a construir e manter nas proximidades do local do aproveitamento,
onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Águas, as ínstalaçõ- necessárias a observações línimétricas e medíções de descarga
e a realizar as observações de acôrdo
com as instruções determinadas por
esta autoridade.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contatos da data elo registro do contrato respectivo 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 da
produção de energia elétrica, reverterá ao Estado do Paraná, mediante indenízaçâo do custo histórico, isto é,
do capital efetivamente gasto, menos
a deprecíaçãc.
Art. 7.° Se o govêrno do Estado do
Paraná não fizer uso do direito que lhe
concede o artigo precedente, caberá à
concessionária a alternativa de re ..
querer ao Govêmo Federal que a concessão seja renovada pela forma que,
no respectivo contrato deverá estar
prevista, ou de restabelecer, às suas
expensas, a situação do curso dágua
anterior ao aproveitamento concedido.
Art. 8.° A concessionária gozará,
desde a data do regísto de que trat:
o art. 5.° 'e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes do
Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 9.0 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,

8fr
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revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
iEITRIOO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.O 22.981, DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Outorga concessão a Iracema Siqueira de Araújo para aproveitamento
da energia hidráulica de um desnível existente no ribeirão das
Grimpas, distrito de igual nome,
m.unicípio de Goiânia, Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrrnos do artigo 150 do Código de
Aguas (Decreto n.O 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
AI"L Lo Respeitados OS direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada a Iracema Siqueira de
Araújo, concessão para aproveitamento de energia hidráulica Jde um
desnível existente no ríbeírão das
Grimrpas, distrito de igual nome, mu,
nícípío de Goiânia, Estado de Goiás.
§ l.0
Em portaria do Ministro da
Agricultura, por 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, transmíssão, transformação e distribuição de energia elétrica,
paro, serviços públicos e de utilidade
pública e para comércio de energia
na zona da concessionária.
Art. 2.° Sob pena de caducidade
do presente título, a concesstonáría
obrtga-se-á:
I Registrá-lo na Divisão de
Aguas dentro de trinta (30) dias após
ao sua publicação.
II - Assinar o contrato dísetplínar
da concessão dentro de sessenta (60)
días, contados da data em que tôr
publicada a aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro da Agricultura.
TIl - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Aguas, para Os fins
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de registro dentro dos sessenta (60)
dias que s·e ~,eguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV
npresentar à Divisão de
Aguas em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (180) dias,
contados após a publicação do presente titulo, o orçamento detalhado
das obras a executar, como também
quaisquer modificações que se tornarem necessárias do projeto que instruiu o pedido de concessão. Findo
êste prazo, o projeto com as alterações ou no seu estado atual, será
considerado definitivo e submetido à
aprovação do Mmístro da Agricultura
e qualquer alteraçâo não autorizada
será consiclernda como incidente no
art. 1'17 do Oódigo de Águas (Decreto n.v 24.643, de 10 de julho de 1931)
e como tal punida.
V -- Obedecer, em todos os projetos, às prescrieóes de ordem tecníea,
determinadas pela Divisão de Águas,
ao Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único Os prazos a.
que se retere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar de concessão será preparada
pela Divisâo de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigomrá pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respect.ívo
contrato 11a Divisão de
Aguas.
AJ"t. 5.°
A eoneessíonnría fica
ol,l"ignda a construir e manter nas
proximidades do local rio aproveita:rrl.e:nJ'l), oDrIc e desde quando tôr detC"nlinacJo pela Dívisáo de Aguas, as
í.y::{',;;~.::;~ATis s 2:'
ob:~,~ "'V~: f~ões
Iíu ímétrtca», e a realizar as observa-

~"~-6c[l

d'?

.r.o~:),sn'ut I·~iv.i:)5,o.
/~rt.

com as instruções da

6." A concessionáría é assedurante a v:tgêneia da pt'Pc-or~,cc.ssáo e respeitados os cli-

p:lI.!'adn"
,S:Cl1t2

rc~;_tos de terceiros antertorment., aof}lr1x'],d os) a autorizacáo de fazer o comércío de energia elétrica na zona
drscr.minnda no parágra.Io 2.° do artigo 1.0 do presente decreto.
11.1-1;. 7.° O capital a ser remune;,,"aq{) r;,p-'rá o et'etiV3JJ1ent,jc
invertido
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nas instalações da concessionária em
função de sua indústria, concorrendo, de forma permanente, para a produçã-o, transmissão, transformação e
distribuição de energia elétrica.
Art. 8.° As tabelas de preço de
energia serão fíxadas pela Divisão de
águas, no momento oportuno e, trienalmente revistas, de acõrdo com o
disposto no art. 180, do Código de
Aguas, de maneira que seja sempre
proporcionada ao capital uma justa
remuneração (item In do citado artigo 180), dentro de limites que deverão ser estipulados no contrato díscíplinar da concessão,
Art. 9.° Para manutenção da integridade do capital a que se refere o
art. 7.° do presente Decreto sera
criado um fundo de reserva, que proverá às renovações determinadas
pela depreciação ou impostas por
acidentes.
Parágrafo único
A constituição
dêsse fundo que se denominará fundo de estabilização, será realizada por
quotas que incidirão sõbre as tarifas,
sob forma de percentagem.
Estas
quotas serão determinadas tenoo-se
em vista a duração média do material a cuja renovação o dito rundo
terá que atender, podendo ser modif'icadas trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 10 Findo O prazo de coneessão, tôda a propriedade da eoncesstonárta, que, no momento existir, em
tuncão exclusiva e permanente da.
produção, transmissão, transrormaç<'l,O e distribuição de energia elétrica
referente ao aproveitamento coneeciclo, reverterá ao Estado de Goiás, de
conformidade com o estipulado nos
arts. 165 e 166 do Código de Aguas,
mediante indenização, na base 10
cueto histórico, do capital não amorti_?:?do, deduzido o fundo de estabtít:o:a",3,0. a que se refere o parágrafo
ún.co do art. 9.° dêste Decreto,
~ 1.°
Se o Estado de Goiás não
tízer uso do seu direito a essa rever,,5.::;, a concessíonárta poderá requerer
ao Govêrno Federal que a concessão
.s-eja renovada pela 'rorma que, no
c ontrato; deverá estar pre~ 2.° Para os efeitos do § f.o dêste
artigo, ríca a concessionária obrigada
fi. dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de Goiás e
R entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de desís-
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têncía desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.
Art. L
A concessionária gozará,
desde a data do registro de que traO
ta o n. In do art. 2.° e enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constantes do Código de Aguas e das
leis especiais sõbre a matéria.
Art. 12 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da República.
EuRICO G. DuTRA
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.982 - DE 22 DE
ABRIL DE HJ47
Outorga, a Pedro Lorenzoni concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica de um desnível, situado
no rio do Peixe, tustrtto e município
de Videira, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da; República, usando
da atríbutção que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos têr.,
mos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. o 24.643, de 10 de julho de
1943), decreta:
Art, 1. o Respeitados os direitos
de terceiros anteriormente adquiridos,
é outorgada a Pedro Lorenzoní con..
cessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um desnível sí.,
tuado no rio do Peixe. distrito e rr.u.
nicíplo de Videira, Estado de San:n,
Catarrna, cem a potência de 200 kw
correspondente a um desnível de 5,5
metros e de uma descarga de derivação de 3.700 litros por segundo.
§ 1. 0 _
O aproveitamento destina..
Jr.:,;; à produçâo de energia elétrtca, P[;~:r?~
COI:;.S/.uno exclusivo do concessíonáríc.
que não a poderá fornecer a terceiros.
mesmo a título gratuito, excluídas,
todavia, dessa proibiçâo 2<S vilas or.e ..
rárias do concesstonárío, desde ou:~
seja gratuito o fornecimento de encrgía que lhes fôr feito.
~ 2. o f:::sse aproveítarnento deverá
ser executado de acôrdo com o proje ,
to apresentado e aprovado.
Art. 2. o - Sob pena de caducidade
do presente titulo, o concessionário
obriga-se a:
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I - Registrá-lo na Divisão de águas,
dentro do prazo de sessenta (60) dias
após a sua publíeaçào.
II - Assinar o contrato díscíplinar
da concessão, dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data da
publicação da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro da Agricultura.
IH .~ Apresentar o mesmo contrato
à Divisão' de Águas para os fins de
registro, até trinta (SO) dias, depois
de registrado no Tribunal de Contas.
Art. 3. o - A minuta do contrato
díscípünar desta concessão será pre.parada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da
Agricultura.
Art. 4. o - A presente concessão vigerará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro co respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 5. o _. Findo o prazo da conces,..
são, tôda a propriedade do concessío.,
nárío que, no momento, existir, em
função
exclusiva e permanente da.
produção de energia elétrica, reverterá
ao Estado de Santa Catarina, median ..
te índenlzaçâo do custo histórico, isto
é, do capital efetivamente gasto, menos a depreciação.
Art. 6. ° - Se o Govêrno do Estado
de Santa Catarina não fizer uso do
díreíto que lhe confere o artígo precedente, caberá ao concessionário a
alternativa de requerer ao Govêrno
Federal Que a concessão seja renovada pela forma que, no respectivo contra te, deverá estar prevista, ou de res ..
tabelecer, às suas expensas, a situaçâo
ÔO curso dágua anterior ao uproveíta.,
mente concedido.

Art. 7. o

--

O concesslonárío gOZ?-T:S.t,

desde [" lLj,[p: do Tcogistro ele que trata
o n, c III do art. 2. o, e encuan to vi-

gorar

esta

concessão,

dos

favüres

«onstantes do Código de Liguas e das
l(-js especiais SÔbT2 a matér!a,

Art , 8.° ,-- O presente decreto entrará em vigor na data d" sua publí.,
eação, revogadas t1.S ,dísp();;üç~ôes BI•.l
contrario.
RIo de Jélneiro, 22 de abríl de 1947.
126::> da
blica.

Ind2:,)eIllll~Dcia e

EURICO

59° da P,epú-

G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho.
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DEGEETO N.o 22.933 - DE 22 DE
AB:r<.IL DE lfJ4'1
OÍj:/:0r~7(J. à tirme C'lJ,rh-~~;(;al Limittuui,

com. séde

concessão

cuuuie (}e ürusque,

11'::},

para o aproveitamento
zneraia liitirúulica âe uma

tctat [~n
q';:'~~-:,D:. "~dd~'~'l~ .;' /i·:sn~r}.'J;~r.~fia;~ I,ageado

Alto, no ribeirtio
âe igual nome,
distrito de BOtUVC1'á, município de
.:..>ri~L:;(j'&:C. L,:sL-atio d~:'" Santa Coicrma.

O PT;:;,~:klLGt.e: (ia, I:~.-epúbl.ieJ, usando
da atl'.lbulçáo que lhe contere o art ,
gr? in<~lso 1, da COTI.stituiçf~o, e nos
do art . J.f'~"O, do Código de
de{~r{l.ta :
03 direitcs
adquiridos,

Lrt·,i o
ck~ L~l\':'-Eil'GS
2:

n..rrn,[t

à

C:3_::·'~)UC2J.

Límí-

rio'}. ctd.ade de J3ru.squ8,

tG,tL;;., CCTn
cüE~:e,.s,~:~::.o

:r).~n:'à

t :;:, <'.1. I) d e

(~D, t? riria .
,F;nl l')orc8.,ria c:o :!V1inistro da

o aurovcítamcnto toh:;d':'':'á1lJ~CL da queda
dCT.lIJIrlÍI't2i.d f1 Lr~~g.r~::1do Alto, no
:itir;;lj,~~i;:~:iJ,,'j·\:: fglJ3I nome, r.listrito de
1:
ruuníc-pio de :,~jx-usrqu:e, Es~

..

" Q

A,gl'.:.cultura, na O'C2.,:iÍSJo 'Ja aprovação
dO~1

projetos

;~~;l't~D

determinadas a

al-

tura da q'LLeclE é). aproveitar. hem como
~u:; descargr.s e potências concedldas .
~ 2, o -- O anroveítamento dcstlnaS~

à produção ti,e [~lH;:rg.iD.. eJ:étl'l{;~ parr

consumo exclusivo da COllC ession ária,
que não a poderá rorntcor a terceiros,
mesmo a titulo gratuíto, excluídas,
todavia, d·e;;ta prcibícão as vilas operárias da conce.isíonárta,
~,~~ja ~rrat'Ditó

d8Sd.G que

o oriccírnento de enerí

gi8 que H.le'3 tôr Jeito.
td"!; 2, () -,., Sob pena de e9.duciO.a.ds·

do prcs0rü8
oD.rig.~~1.·'"'S2

I _..-

título, a concessícnárla

a:

n'<~2ü::b·j,·~10

dcr.tro d.e trinta

Jyu.·bT:i.c:t~.;sü .

:nn Divisâo de . .'\.g'ua.s
dias [l.'Pós a sua,

CJÜ')

11 -- .. .l\.'';)re-s,e-rrl,ar em três (3) vias,
B., r.:::::~·;~:dc~':.:j.·' I)j.visáo de Aguus, dentro

do Dr,,::o ds um

(1)

'mo, contado ela

dat:i d~~t sua puhlícaçãc.
(t.) --- (:::l!~G":'; sôb~:e o re2:ime do curso
(ág'l':~ :J, :J.'T~rovcitar,

princjpalm:cnte os

rcla.!,jvc3 à descaTs'a 6.e esti:?,g,en1. e à
de
bcnl como. a va..rütç~i.o do
nivel
a, J):"iünt.a~. . t-e e f.., jusaniie
d::::. :rC·rd~f c;p (','181"(\" a r;er a.nr-ovf:ita,da:
ÚTf;;·.:.

eln escala l'azoúveI da
fê_L;;, o ;':lu:roveit::'.nlcnto
~lrúuEca, ~b1'8ng,endc a
atinc,:'ÍI:!rl. }lé,lo ,!'emaniiO [Ô.2. bar·
perí:U do rio a. rnonta.nt8
jusam:e do lo·cal do aproveita..

e l1
menta;

c) '- método do c0.lculo da barrag'cm, projeto, épuJ:a e ,iustificaç-§..o

EXECUTIVO

do tipo adotado: dados geológicos relatívcs ao terreno 11 ,"-~L"e será ccnstri:k:~ a barragem, cálculo e dírnensicnamento das comportas, adtsfas,
tQ!ng,{~8, ds,gua, cálculo e projeto da
chaminé de equilíbrio, se fôr prevista,
e canal de derivação, seções Iongítudinais e transversais: dtsposíções que
assegurem a conservação e a livre
circule.oão dos peíxes ;
conduto forçado, cálculo e
de tipo adotado, plantas
com tôdas as indicações ne""",,,;","i,," c observáncia das escalas se-

r:;ra as plantas, um por du0.3 perf ís, horizen tal ti;;:l cor c1ê;.zentos (1/200.) e ver,
i'i,cLl Ú,D:j pôr C(:TI1 11/10Ü'); cálculo e
r:,cs2-nho do assentamento e fixação dos
o'l1ir,t<'"',

(.l/2G{J), para

'::,2:~rt[~S

blo'CCB de ancoragem:
e)
e·~difício da us.ina: cálculo e
proj etc: turbina: justi.fieaçác do tipo
f:.':::üta.da, seu rendimento em cargas
c1ikremtes, em múltíplos de 1,/!-, cu 113
até plena carga; indicação de velocidade característlca de embalaacm ou

d:l.SP?TO) sentido de rotação e indicaengulimento com 2:5,% 5lY% e
lO;j(XJ
carga; característícas de seu
regulador e aparelhos de medição:
desenho da turbina cem os detalhes
ç~~,o

I

e demais
nelo

caractertstícas

f'abricante e

fornecidas

d18<:::~j,nÜl18..ç-ão

de

tempo ele fechamento; projeto do canal de fuga, sua capacidade ele vasão:
f) -- gerador: justíflcação do tipo
l'do[.e.do, potência, tensão, fator de
j:,otêncb, rendimentos em cargas difen-:ntcs, em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena carza, respectivamente com

cais

0

(}().S

0,7; COB 0
0,8 e
:= 1; regulação da tensão e

limit:s de variaeão com o regulador

~';~~~~~~?l~'~j·J~~~ti,~~~~;?tedâe;~~r:'~-a~~~~~i~~
ttsC\s rornecrcas 1';1.0'10 fabricante: GD2
do

grl}i~)O

turbina gerador:
tipo, potência, tenacoplamento:

[i) -- exc.tatríz ;
sit\:~ J'r~:n.dhncnt.c C

transformadores: as mesmas exífeitas para os geradores;
-i) q~:a-dro ~i<~· :i.nanob.ra: tipo adotado,
ô~;~s~?:~~?2"~.",~~~ a~'?'.rf~lll~~?i~(?jcaf~<:J0res de
te,L"., c'~_I'cnk, J.."quen"la
utor de
h)

!c;r~ncias

pGt2n~~ia:

c1·QS v1T.3..ttnletros, indie.ador e

il1tei(l'iiéi0J:; cio indicat10r de tena, etc;

t.2S éh,~~nr~::s c, óleo, 5·2 fOr€lll previstas,
[~, s~.~a {:,2.pacidad·e d·e rv.tur.a em
R~,V!\ : tt2.l1sfoxrnac.:.oT€·s de tensão e
{:.Jrl',;~nY3 cem .as suas capacidades res-

oon1.

em watts; cabos: sistema de

com os s·ens dispositivos e distún-r.Ías entre s.i e as paI'eeles; esqu·ema
<Ü:"S
j)

lig8_{~Õ'es;

}:":[Oj0:tO da Hnha de translnissão

e alta tensão, se fôr prevista: pa.ra-
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raios, tipo e capacídade de descarga
em KVA; bobinas de choque; cálculo
mecânico e elétrico; linha de transmissão com fator de potência igual
a 0,8, sua perda de potência e tensão
na partida e na chegada em condições de plena carga; distância entre os
condutores, postes e estruturas; cálculo mecânico de cada tipo com desenho, perfis da linha de transmissão
acompanhado de mapa, em escala razoável, com detalhes referentes à sua
construção em geral e nos cruzamentos com estradas ele íerro e de rodagem, se existirem, indicando as flexas
máximas dos condutores:
1') memorial justificativo: incluindo orçamento global e detalhado de
todo o projeto, bem como das desapro.
prlações a fazer.
In - Assinar o contrato disciplinar
de concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias contados da-data em que
rõr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Aguas, para fins de registro dentro dos trinta (30) dias que
50 seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todo o projeto,
às prescrições de ordem técnica determinadas pela Divisão de Aguas ,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da !\.g~i·
cultura, ouvida a Divisão de Aguas do
Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da
Agrlcultura ,
Art. 4,° A eoncessíonáría fica obrigada a construir ·8 manter nas proximidades do local do aproveitamento,
onde e desde quando fôr determinado
pela, Divisão de Aguas, as instalações
necessárías a observações línírnétrtcas
e medições de descarga e a realizar as
observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.° A presente concessão vigo .
rará pelo prazo de trinta ~30) anos,
contados da data do registro do ermo
trato respectivamente na Divisão de
Aguas .

Art. 6.° Findo o prazo de concessão
tôda a propriedade da concessionária
que, no momento existir, em função
exclusiva e permanente da produção
de energia elétrica, reverterá ao Es-
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tado de Santa Catarina, mediante indenização do custa histórico, isto é,
do capital efetivamente gasto meTI0S
a depreciação.
Art. 7.° Se o Govêrllo do Estado de
Santa Ca tartna não fizer uso do direito qUe lhe concede o artigo prece ..
dente, caberá à ccncessíonárta a alternatíva de requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada
pela forma que, no respectivo cóntraro
deverá estar prevista ou de restabelecer às suas expensas, a situação do
curso dáguaanterior ao aproveitamento concedido.
Art. 8.° A concessionária gozará,
desde a data do registro de que trata
o art. 4,° e enquanto vigorar esta
concessão, dos ravores constantes do
Código de Aguas e das leis especiais
sôbre a matéria.
Art , 9.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de Abril de
1947, 1213.° da Independência e 59.0 d:;,
Hepública.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.984 DE 22
, DE ABRIL DE 1!J47
Declara de utilidade pública diversas
ár'Bas tle terra, situadas no distrito
da sede do município e comarca de
São José dos Campos, Estado de
São reou: necessárias à construção
da linha de transmissão Oubatõo:
Lages, autoriztuui pelo Decreto 11..0
17.948, de 28 de fevereiro de 1945,
e autoriza "The São Paulo Tramway, Liçlct and Power Co. Ltâ:" a
âesaprcpriá.Las,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'1, inciso T, da oonsntu.cão, e tendo
em vista o díspôsto nos artrgos 3.°,
5.0, alíneas t e h e 15 do Decreto-Ieí
ri.? 3.365, de 21 de junho de 1941, o
Decreto-lei número 4.152. de 6 de
março de 1942. e 'o que determina o
artigo 2.° do Decreto n.? 17.948, de
28 de f"vereÍ1'o de 1945. Decreta:
Art. L° Ficam declaradas de utilidade pública as áreas de terra abaixo
relacionadas, necessárias à construção
de um trêcho da linha cubatão-Lages,
no distríto da sede do município de
São José dos Campos. Est!lldo de São
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Paulo, autorizada pelo Decreto núme,
1'0 17.948. de 28 de fevereiro de 1945,
à "The São Paulo Tramway, Ligth and
Power Co. Ltd.', de acôrdo com :1
planta n," 13.219, apresentada e aprovada, anexa ao respectivo processo,
como segue:
1) área de sessenta e seis mil setecentos
e dez
(66,'110)
metros
q uadradcs, de

propriedade desconhe.,

cida;
:D área de cinqüenta e nove mil
trezentos e quarenta e cinco (59.13.15)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a l"elisbino Franco Rodrigues;
3) área de trinta € c.nco mil ....
(35. (iOO) metros quadrados. de
propl'ieriade atrtbuída a ,João Miaccí ;
4) área de cento e quarenta mil
setecentos e cinqüenta (l4().750) metros quadrados de pLOpricdad., atribuída a BoMulio & Cla. Ltda.;
5) áreJ. de quarenta e quatro mil
setecentas e cinqüenta (44.'7bO) me,
tros quadrados, ó'B propriedade atribuida aos herdeiros de Alfredo Soay.~s;

6) área de auarenta e seis ml duzentos e cinqüenta (46.250) metros
quadrados, d·e propriedade atribuída
a Ed.ual'do wassor ;
7)
área
de cinco
mil cento
e
quarenta e cinco (5.145)
metros
quaur adus. ds proprledade atribuída
à Prefeitura Municipal de São José
dos Call11J·8S;
8) área de dois mil e cinoücnta e
eiDeo (2,Gb:)
metros quadrados, de
prcnr: edn,de atribuída 8. A r v i d o

Sehq,lhs;
9) 8l";ca de oto mil (8. Oün) m: tros
quadrfutos , de proprledadc atribuída a
\ile?ntp; de }~z:rrÜ's;
1(1) área de cinco mil e oitenta .,.
c;. (v:'n) metros quadrados, de proprie-

dade atribuída a Renato Becher ;
11) área de sessenta e quatro mil
duzentos e cinqüenta, (64.250) metros
quadrados. de propriedade atribuída a
Michel. Neme:
12) tiNa de quarenta e oito (48)
metros quaciradcs. de pr opríedaríe
atribuída a V','3ente Evangelista;
13) área de cento e noventa (90)
metros quadrado".
de propredade
a.tríbuída a Antônio Leopcldirio.
14) área de trezentos e trinta (330)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a Roberto Schonfelder;
15) área de mil e duzentos (1.200)
metros quadrados. de propriedade
atribuída a .José Benedito da Silva;
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16) área de setecentos e cinqüenta
metros quadrados, de propríedade atribuída a Benedito Rodrigues
da 8:1va;
17) área de trezentos e sessenta ..
(360) metros quadrados, de propríedad(ó atr.buída a Augusto Moreira
César;
18) área de quatrocentos (400) metros quadrados, de propriedade atrL
buída a Benedito Firmino;
18) área de quinhentos e sessenta
(5,'~~(}) me tros quadrados. de propríedade atrrbuída a José Pinto da Silva;
;;0) área de trezentos e vinte (320)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a Maria do Espír:ti) Santo;
21) área de quinhentos e sessenta
(5,6() metros quadrados, de propríeda:le atr.buída a .José Francisco Pin.
to (1:: Faria:
22) área de dez mil duzentos e cín,
qüenta 00.250) uretras quadrados, de
;J!.·oprledade atribuída a Rafael A. M.
o.e Araújo;
23) área de seis mil (6.000) metros
quadrados, de pronríedade atribuída a
Paulíuo Nunes;
21) área de quarenta e três mil ..
(43.0nO)
metros quadrados, de propríedade
a.tríbuída a João Batista
Carne iro Macedo;
25) área de dezenove mil e trinta
<19.080) metros quadrados. de propríed8.de atribuída a Lu.z Ro'cco;
2,G) área
de vinte e quatro mil
quatrocentos e vinte (24.420) metros
quadrados, de propriedade atribuída a
Sebast:i.:Io Pontes:
27) área de nove mil seiscentos e
oitenta (9.680)
metros quadrados,
prcprtcdadc atribuída a Teodoro Soares:
'21)) lir2a de ctuqüenta m'I setecen,
tos e dez (50.710) metros quadrados,
de propriedade atribuída a Afonso Jos é Teixeira:
2S) área de nove m.l novecentos e
quinze (g. 915) metros quadrados. de
propriedade atribuída a José Maria
(7,50)

Nfo·~i'ol·

30)'"

Arca de setenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro (76.634) me.
trris quadrados, de propriedade atribuída a H:nedito Pinto da Cunha;
3)) área de cento e tr'nta e seis
mil novecentos e cinqüenta 036.950)
metros quadrados, de propriedade atribuída a .José Ferrera:
32) área de noventa e quatro mil
novecentos e trinta (94.930) metros
quadrados, de propriedade atribuída a
Bernardino Lourenço;
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33) área de cinqüenta e três mil duzentos e dez (53.210) metros quadrados, de propriedade atribuída a Nes;
tor Fernandes;
34) área de três mil oitocentos e
setenta (3. arlO) metros quadrados, de
propriedade atr.buída ao Bispado de
Taubaté:
35) área de cento e vinte e um mil
quatrocentos e quinze (121.415) metros quadrados, de propriedade atríbuída a João Caldas da Cunha.
Art. 2.° A "The 8áJo Paulo Tram.,
way, Light anã Power Co. Ltd.", fica
autorizada a promover a desapropría,
çào das ref-srtdas áreas de terra, com
fundamento no art. 3.° e de conformidade com o díspôsto no art. 15 do
Decreto-lei n.v 3,365, de 21 de junho
de 1941, e o parágrafo único do art.
10 do Decreto-lei n.? 4.152, de 6 de
marco de 1942.
Art. 3.° O presente decreto entra,
ra em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jane'ro. 22 de abril de 19,17.
126.° da Independência e 59.° da Re.,
pública,
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho,

DECRETO N.o 22.985 DE 22
ABRIL DE 1947

DE

Autoriza a Emprêsa Luz e Força
Elétrica de mete S. A. e Ctmipa:
nhia Luz e Força 'I'atui, conjuntamente, a ampliar suas instalações
produtoras de energia ,elétrica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, número I, da Oonstíbulçâ-, e
nos têrrnos do Decreto-lei número
2.059, de 6 de março de 1940,
Considerando que a mediria, requerida pelas interessadas, foi jul;
gada conveniente pelo C. N. A.
E. E.,
Decreta:
Art. 1.0 A Emprêsa Luz e Fôrça
Elétrica de Tietê, Sociedade Anõnima,e a Companhia Luz e Fôrça
Tatuí, ambas com sede na Capital do
Estado de São Paulo e concessionários dos serviços de energia elétl'l~a
nos municípios de Tietê, Tatui, Laranjal, Conchas e Pereiras, no mes-
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mo Estado, ficam autorizadas a arn..
pl.ar, me conjunto, suas ínstalucões
produtoras de energia elétrica, mediante a construção de usina hídroelétrica, equipada de uma turbina
vertical e respectivo gerador co m a
potência de cêrca de 1.300 ca valosvapor, para utilização das águas do
rio Sorocaba, imediatamente a ujsante da barragem, cuja construção
foi autorizada pelo Decreto nume,
1'0 7.619, de 13 de agôsto de 1941.
Art. 2.0 A despesa correspondente
às obras autroízadas neste decreto
será d.vídída pelas duas empresas,
proporcionalmente às potências instaladas em suas atuais usinas.
Art. 3.° No prazo de dois (2) anos,
a contar da data da publicação do
presente decreto, a Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério
da
Agricultura, promoverá a celebração
do têrrno de contrato a que se retere o Decreto-lei n.v 5.764, de 19 de
agõsto de 1943.
Art. 4.° Sob pena de eaductdade
da presente autorização, deverá
a
interessada:
I - Registrar êste título na DI_
visão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério .da Agricultura, oentro do
prazo de trinta (30') dias a contar
de sua publicação;
Ir - Apresentar à mesma Divisão,
dentro do prazo de noventa (90)
dias, a contar da publicação deste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
Parágrafo único. O prazo, a que
se refere a alínea lI, poderá
ser
prorrogado pelo Ministro da Agrtcultura, ouvida a mencionada Dlvi59,0 de Aguas.
Art; 5.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua pubücaKl ão.
Art. 6.0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.

Rio de Janeiro, 22 1e abríl de
1947, 126. 0 da Independência e 59."
da República.
EURICO

G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.

ATOS

:);)

PODER

DECRETO N,O 22.986 - DE 22
DE ABRIL DE 19407
Luio O licial 'pelo falecimento de Crie:
tiano X, Rel da Dinamarca

O Presidente da República, interpretando a consternação do Govêrno
e do Povo Brasileiros, por motivo do
falecimento de Sua Majestade Cristiano X. Rei da Dinamarca resolve
decretar luto oficiai per três Cias, a
partir da data de hoje.
Rio de Janeiro, em 22 de abril de
l'}17, 126.u da Independência c 59,0 da
:RepÚblica.
EURICO

G. DUTRA.

Raul Fernandes.
Benedicto Costa Nntto .

EXECüTIVO

DECRETO N.o 22.987 - DE 22 DE
ABRIL DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica ordinária de Extranurnerúrio-mensolista da sede do
Instituto Agronômico do Sul, do Ministério. da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da

relação anexa a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
d1l. sede do Instituto Agronômico do
Sul, do Serviço Nacional doe Pesquisas
Agronômicas, do centro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas, do
Míntstério da Agricultura.
Art. 2.° ll:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1947,
3.26.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
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ATOS

DO

PODER

DE0RJITO N. o 22. !fil8 - DE 22
DE ABRIl, DE 1947
Altera a reãacão dos arts . 43 e 44 do
Reçulamento aprcnxuio pelo Decreto
n. o 5.739, de 29 de maio de 19'10, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o 1, da oontttuícão, e de
acõrdo com o art. 6. c do Decreto-lei
n. o 334, de 15 de marco de HJ33, decreta:
Ar t , 1. o Os ar ts, 13 .... 44 do .Hegula··
menta aprovado pelo Decreto número 5. '/39, de 29 de maio de 1041), passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 43. Os classitícadores diplo..,
ma-dos por escolas ou cursos que
não ferem julgados idôneos e, bem
asstm, os práticos que venham
exercendo a profissão 11:;;> mais de
VIU ano, porierâo, mediante prova
de habiütaçâo, ser Iicencíados e
registra dos.

EXECUTIVO

neas a, b, c, â, e e do art. 27 do Regulamento aprovado- pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de 194{),
co::ceedidos pelo Serviço de Economia
Hural posteriormente ao prazo fixado
no art. 43, cuja redação é alterada
pelo art. 1. o dêste Decreto.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de aoril de 1947,
123. o da Independência e 59. o da
República.
EuRICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECEETO N.O 22.989 - DE 23 DE
ABRI!, DE 1947

A lierti a Tabela Numérica Ordinário:
de li:xíranmncrário-mensalista da
Dcleçacia Regional do Trabalho no
ESÍ{ldo do Ceará, do Ministério do

Trabalho, Indústria e Comércio.

O Presidente da República, usando
rla atríbuíção que lhe confere o artif.",
seI'á. realizada no Serviço cl~ E~o." go 8'1, ítem r, da Oonstltuíção, decreta:
Art. 1.0 Flca alt-erada, conforme re:r:ü:n~la~Ru~ral ~~}~ e;l1 sups A?:~;:c~.8'~~~"cabendo ao D.üeuor ao
reí erídc
laçâo anexa, a 'I'abela Numérica OrServiço não só a orgunízaçâo ílo
dinária de Extranumerárto-mensalísta
respectivo programa, como tam~,8., D,elegacia Refi:ional do Tr~b,:!J:10 no
.1'.,'"8.úo do Ceará, do Mínístérío do
bém a dCEúg:'1a~'.Eo da ba,nca exa..
minadora .
'I'rabalho, Indústria e Oornércío .
Parágraf.o único. Os servidores inArt. 2.° () }\'"I:lnistério da Abrteult~l...
h,grantcs às> série funcional de Pisca!
ra expedirá ínstrucõcs, (lst8:rlninanr1:)
são
os que constam da relação ncmí05 casos de licenciamento, as condi118.1 B,n08X,B, a êste Decrete,
ções para o pedido dôzte, o prazo para
Art. 2.0 Bste decreto entrará em
a realização da prova ele h3.,biEt8,'~;5_n c
vtgST a partir de 15 de setembro de
o prazo de v81ül:'Hlc' de;s títulos respec19'1,).
tivas.
ruo de Janei1"O, 23 de abril de 1947,
.A
. rt , 3. o Fk~8..ril aprovados todos os
12G.o d;;, Ind,ependência e 59.0 da República.
licenciamentos d.e classírícartores de
produtos ou matérías primas de ortEURICO G. DUTRA
~)"C~vcgetz.l e anímal, pertencentes
aos órgãos a que se reterem as alíMorvan Figueiredo.
Art; 1.2:4 • .A prova de habílttacão
que so refere o artigo anterior

MINISTl':RIO DO

'l'l~ABl\LHO,
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DECRE'.rO N.o 22.9g0 DE 23 DE
ABRIL DE 194'1
Autoriza C! Mineração G-urupi S. A., a

junciotuir co/no cmsrrésu. de mine-

ração,

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe contere o artig-o !J'I, item I da Oonstit.ulçâo e tendo
em vista o disDOSiJO na art. 1.0 do
Decreto-leí n,o 938, (L; 8 de dezembro
de lllS8, dccre ta:

Artigo único. E' concedida à Míneração Gurupi S. A., com sede nesta
Capital, autorízsção para runcíonar
corno empresa de míneracão, obrigando-se a mesma sccicdaüe fi cumnrtr
integralmente as leis e regulamentos
em vigor \1U que viex-erfl.a vigorar sóbre o 'Objeto dn r,efrTidn,
}~i{) de- Jan(:~t~·o. 2;~ de
l~ULo da Jndep2:n;d&n::;j;-1.

:;,utorJZ2.r;~í.o.

abril de lD47,
0 58. 0 clz.

r~'2

pública.
EURICO

r->:2.',CI?,:BtC() lT.o

~.J .~;.81
AI~TtlI! }).l~

Cl ,

DUTRA

-~ lJ:Ei 23
lD1/i

I}~

Trtinsjere junção da Ttioeia Nuinéf'ica SuplernéTi,ta'r de B:rtranu,1lí,'?-rá,rio-mensclista do Conscliio de ne·
c1.trsos tla Protirietisuie Iruinstrial l)a··
ra iqual Trtbela· do Depnruimento
Nacional da Propricdnde truiustriul,
Lod03 do 61i':'l,;,:::tériü ((.0 ~tta.rJal71,o;
Ituiústria e C . nuércio,
M

O Presid811t8 d;~, I~Erri,'i';'.l1ica, V.88~Tldo
(ir.. r.ttri'br~.i·::::ft.:) qt-:e lhe {:o;~.i't~TG o BJ>'
tigo 8 ítem I, da CünsL.itlüÇ~~o, de1
/ ,

ereta:

Art. Lo Pica trar:s:fcr i,d3., da 11'~1~
bela Nurnérica Suplean2ntar de }j:~~-.
tranurcorárío-mensanstc do Conselho
de 1'12cvrsCis da ProDl'.led:.::,de Jndustrra.I

para iguc.l 'I'abela - do Departamento
Nacional rIa, I?J:'-opj·iedad·e Industrj.i.Jl,
"todos do l\IIin;.s1:érto do Trabalho. Irt-

DEcRIT:i:TO N.~ 22.992, DE 23 DE
lI.BHIL DE 1947

ApT'Ova aiteraçôes introduzidas

noS

estatutos da Com.panhUL Sul Brasil âe i$egurYJs Terrestres e ,Marí-

tintos,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigb 87, inciso I, da Oonstítuíção,

decreta:
i'..:rt. 1.0 Ficam aprovadas as arterações introduzidas nos estatutos sociaís da Companhia Sul Brasil de
Seguros 'I'errestres e Marítimos, com
sede na cidade de Pôrto Alegre, Capital do Estado do R:o Grande do
Sul, autorizada a operar era seguros
dos ramos clementores pelo Decreto n.v 7.325, de 20 de janeiro de 1910
inclusive o aumento do capttal sodai. de ors 3.000.000,00 para,
ors
,6.000.000(Q()!. conforme
deltberação
das .assembléías gerais extraordinárias de acionistas, realizadas a
28
[~e junho e 2 de setembro de 1946.
Art, 2.° A sociedade continuará int0g:ralmente sujeita às leis e regulamentos vígenets, ou que vierem a
vigorar, sôbre o objeto da autonzação a que alude o presente Decreto.
Art. :'>.0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Elo de Janeiro, 23 de abril
de

';!)17, 126.° da Independêncía e 59.0
da 11,cpública.

:i':umco G.

DUTRA.

MOT1Jan Figueiredo

:Q,. 9:93 - DE 2,3 DE
AI31};I):L DE: lfWi

r~üiJOF~,?~T~) ~J. o

A·rrO~ia

citeracã» uttroâuzuia: n.os es-

tatutcs da 80C1~B'da{le l/iútua âe Se[rUJOS Gereis "A Utiioereal",

o Presidente da República usando

dústrra " Comércio. uma fUlH;âo de

da ti,tribuição que lhe confere 'Ü arU.,3'o S Inciso I, da C,an.5titmç.ão, de..

escriturário. rcferê.n-cl9.

('.::"et-s.,:

Art ,

~J.o

p). iUl:(:{íO,

~~:'Iv·.

~

a que se retere

êste Decreto, continuará preenchida
pelo seu atun.l ocupante.
Art , ;~.o f,;sk Decreto entrará em
vigor a partir de 1 úe maio de 1[)cl7,
Rio de .Janeiro, 23 de abrtl de 1947,
12;S.0
da
Jridependôncís. e 59. 0 da.

He:pú blica .
G. DUTRA.
Moruüti Figueiredo.

EUllIGO

11,

i:"Tt. 1,° J?i·C't:t aprovada a alteração
1I:.t.r'[,'<l[!·uZll'fh::. nos estatutos sccíats da.
Sociedu'de ~t.~ú'~u:a de S·eg-uro.s Gia-rais
"A Uriivcrsal ", c-om SE-de nesta cidade

do Rio de Jimeiro, autorizada a operar em seguros e resseguros dos ramos elementares pelo Decreto número 7.269, de 29 de maio de 1941, conforme deliberação da assembíéía geral extraordinária de acionistas, realizada a 18 0.'8 maio de 1946.
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Art , 2.° A So::;'le'fla:de continuará intCf2'ri?Jxl1ente· sujeita às iets e r:8lgJuJ's.mentes vi,gEntes, cu que VÍ-Z-r.f31'1 a- vigor-ar, sôbre 0 objeto da autorízaeão
a qU2 alude ü presente decrcGo.
Art , 3.0 R.svog'Z,.,1n-Ee as dispcsíções
f.'~11 oGntxál'io.
Rio de Janeiro, 23 de abril de 1947,
126.0 da IndepeIHlência. e iH;,o da 'Re""
pÚíbEc::::..

Eur:.:r.c o

ex.

i11.TIRA.

J1!.[orVW1, FifJueircdc.

rcunu;« em Genebra, de 22 a 24 de
o-u"Í't(oro tu: l~X)ü.

O Presidente da. República faz púbEco o depósito do instrumento de l"aUHca-çáo, por parte do Governo da.
Nova Zr:lfmdis>, da Convenção sôbre
a idade mínima nara a admissão de
menores D0 trabalno marítimo (rev;sta 8"'1 ll136), 1'.c:okda por ocasião
C:~a 22. a sessão da Conferência, Internacíonal do 'I'rabalno, reunida em Genebra, de 22 a 2'1 dê outubro de lr~36,
conforme comumcação feita ao Mi-

nistério ds s Relações Exteriores pelaInt,cl'nacional do Trabalho, per nota de 1(; de março de 1947,
cuja traducão oficial acompanha o
presente Decreto.
Rio d:3 Janeiro, 23 de abril de 1947,

R.ep~wt.!çãG

DECRETO ~T.0 22.994 - rJ'l~ 23 DE
ABRJL DE 19ti'i"
Concede

(r,

H

Sociedade

"J'>Tave[Jação e

Comércio Paraibana Ltiia:" autorização pm'a [uncionar como em,prêso,
ele navegação ele cabotagem, de acõrdo com o que preS(";Teve o Decreto-lei
n.o 2.784, de 20 de novembro de 1940.

O Presidente da. República, atendendo ao que requereu a "S.ociedr"c1e Navegação e Comércio Paraibana Ltda.",
decreta:
Artis;o único.

l:~:,':;'.o

da

Il1depcndência

e

59. 0

da

102-'Dúblf,c8, .

Eumco G.

DUTRA,

Raul Fertuiruie«,
D'E.~CEE·TO

E' concedida à "So-

I..J".O 22.995 -- DJ~ 23 Dl!
ABRIL DE 194'1

cíedade Navegaçâo e Comércio Paraíbana Ltda.", com sede na ciCia,de
de João Pessoa, no Estado da Paraíba, autorização P&Y:1 funcicT\f:_:t"
corno emprêsa de navegação de cabo..
tagem, de acôrdo com o que prescreve
o Decreto-lei n.? 2.724, de 20 de novembro de 1S"4.0, e cem o contrato social, e aditamento dêste, que apresentou, firmados a 10 de fevereiro e 21
de março de 1947, respectivamente,
obrígando-sa a mesma sociedade a
cumprir íntegrulmento as leis e regulamentos em vígor, ou que venham ;1.
vigorar, sôbre o objeto da referida autcrízação.

Faz pi:.u/ico o rlepós:to do ínstrum.enil:>
de rctiíicccão, por parte do Gooértu,
da Tv~Tf'j~da, da Convenção concerneute à indenizc.ção tIa.s moléstias
profissionais (revista em 1934) adotatla por ocasião da 13," Sessão da
Ctnijeréncui Internacional do Tra.
calho reunida em Genebra de 4 a 23
de junho de 1934.

Rio de .'aneIro, 23 de abril de 1947.
e [59.° da

das mclé stias prorissíonaís
(revista t m 193'1) adotada por ocasião
a
na 13. Sesdo tia Conf-erência Internacional do Trabalo, reunida em Genebra, de 4 a 23 de junho de 1934,
conforme ccmunicação feita ao Minís.,
térío rias Relações Exteriores pela Repartácão Internacional do Trabalho,
por nota de 12 de março de 1947, cuja
tradução cfícial acompanha o presente Decreto,

126.° da Independência
República.
Emuco G.

DUTRA.

1'.'Io1·van Figueiredo.

DECRETO N.o 22.905 -- DE 23 DE
ABRIL DE 184'1
Faz pú.blico o depósito do instrumento
de ratiticação, por parte do Govêr·no da Nova. Zelândia, da Ccnve1u;ão
sôbre a idade mínima para a admissão de menores no trabalho maritimo (revista em 1936)
adotada
por CCfi.sião da 22,a Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,

o Presidente. da República, faz pú..·
Llico o depósito do instrumento de 1'8_
tific2.ção, por parte do Govêrrio da
rrl1l'quift. da Convenção concernente à
in,c~·2'niz.aç,5.'o

l

R.i.o ele Jmleü'o, 23 de abril de 1947,

12'3.° da Indeperidéncía e 59. 0 da Re ,

pública..
~URrGO

G.

DU'fRA

Ra.ul rernamãee.

102
DECRETO N." 22.597 -- DE 23 DE
ABRIL DE 1917
Faz plilJlico o âcpõsito do instrumento
a0 ratificactio, por parte do ,P;"'t~si~·
dente do G·ovêrno Prcvisório da, .l?·zpública. Francesa, da Conve-nçâo [,'1,ternncioncl rclatina à 3'Upres8áo âo
tráfico das mulheres nuüorcs, assinaria el1i, Geneora, a 11 de outubro
([e

o

UK18.

Dit~tlito Fede:-al os dil'cit.os, e;)}nr:r01TÜSSOS e obrigações .te-

correntes
·VO[~,

blico o- dCjJé<;H.o do inscrumento de l'a-

tifio(;açf:.o t per parte do Presidente do
GOV-êl'110
:F~1'-ovi2Óri(}
da R'8uúbIlca

J?l"anctêsa, da Ccnvcnção Interna-cional

relativa à supressão do tráríco das
mulheres maiores, 8.ssir.:..aüa em (J'2nebra, a 1.1 de outubro ('.'8 1.933, conforme
oomuníeação feita ao Mintstério das
I-{'el~~ç6Es Exteriores pelo S2Cl'·8t3.1~Ü),d·o
Ceral das l:rnçô;f~s Urilrias, per nota d:c

(~C3

contratos, têrmos aditl- ..

P,8(Yfd,cs, ínstruções G regras ,3111

entre a TTnHlo e "1.'l1e Rio de
City Imp?ovements Co. ~ Li-

'1';.8'01"

JC~. l1f.;:tro

C'1(r'.~l'.ia.
C3gÔtO

c;~·~

segunda. As contas de taxas
de prédios, economías e

a 2·1 de abril de 1047, serão
)~' '.> JJ~ pelo t-:::;-cvêrD.G l?edcn:l, usando ...
:..;t~.;, Y~~~JTn t::lr.t-o, a dot?"ç.f.~,o da VerbDJ :Jt
Con:'3ir:r':'8.ç~rtO
I, 8ubcoJ'.-:'~sign.açáo ~36~

5.te111 04, íncíso 05, alínea "b" do orç~n~~~:~~'()cla despesa do Ministério da

o S2úde do corrente exer-

T

cíc.o.
l.0

pública.

N-? ;.},(]. D:1B.

JJ.:8 ABT:;,IIl J)lJl
.AprOVf!

C!â'US1~,7D',S

tivo aos contratos

:C~.c

até 3J de julho do corrente

C~s

l~,.1ty

t~i.qo,r

[10 Trubalho,

co?n

Limiied,

O Pr2sidcTl.tc d.a P,epúb1::c,Q,. 'tJi:.tl?1(l',)
da atrHn1ir,:Ci-0 qu.:::' lhe Co"::~Yp,~:'c o art.igo
87, ítem I" d3, CÜ~}~;titHiqL~,J:
Dscrct<l,;
Art. 1.0 :P;lcrn..n apl'ov::~.é~::lS
aco:?~~i)8,11~1'::~~Yl o

ereto para a:".r:L1atnra rlo
aOG contratos em vir::~:::: com The Rio
de Jau:::h'o City Irnpro 1l e ;:)'1f:Dt s C0i11pany Lb:.i. ~ previsto '0.0 art. â;.O do
Decreto- lei l~.. O rl.,tt:,9, c::~~ 1'2 de abril
de li>1-!).
.t\.rt. 2,° P,2:7C2:~l.r:1·-;;;; ~l,S (l.is::)o;:üç5s3

i::·aecEats,111cnte de31zt.indo ie
C'r:alat:'er açâo jud;.elal Q ê128 referente.
Se, da revísào de que trata a
p:;,;:i:E:r~~Io L°, resultarem taxas defini . .
~nferiore::; ou superiores às taxas
n C\:""'Ó:r'j,ééS aplicadas durante aquêles
ficc:..r.:.1 [13 p2.!:tes obrigadas al

o pag2..ln2:0.to c.'1S resultantes

pela

1~H:7,
I~.-:~

fí)lTl1l1

'C:ctabelecic1a no

8,

r~:;vi[~fú)J

3

~1, (;_;"U:;
11~".

(~e

.il~lho

n, rncsma
8r::1

.,("1.3 .19:S:?, as

fo~'

ClrJ./US'?lle Trhn:3'f,ro.. :r?L.~arn, 2r.n CUT:1··
:(:03 :f.;CC.i_'i:tns··· ü~js

p~~·i1ncn.to [~~)

de

u::;;~:U

e 'I 250, (13::

desi.:~si:1.s

on:ngad.a, por força

dos trabalhos, se.i·~.o
c,n'1ta para os efeitos do

(~a t.9.,:rfL a

:;e 'rc.T(;,"n.: () ..T)~?:~?'(::f:~)
~::~~ i}.! (::~}['i.: ric 19d./7.

pOI· rI10tivüs alh8-

C Ol1J.ll2..nrria, não fiG9J.t· conclnid:C1

::-;1

d~

processo de J.is...

(~C':!C;LüO I-4\::de:ral p01' fÔ~'ça do DeC1'8Lol;~i :1.0 6::n, ds 13 de agôsto de 1938, os.
qL~l5s a mesma Compa..nhta se obriga

J.JúbliC~t.

ns. 'l. 45~\

:10

1. G •

Fdo de
2~J .:.~.(~ 8.hr~1 de
123.° da }.;'!c:.':C':J:;;:idijllcÍ,::t c [.D.o (12.

'21. 0 ::~3.928.

concedidos, com

coletivo proposto por aquêles
('1-'.0;-,1':"""";'-":' e,' bem assim, todos os
taxas e tributos federais e
reclamados d~ oompannta,
~ll'~.ch:ts.tve 8.. cota de previdência social
:r:;-,~~~,(,tva às ímuortànotas pagas pelo

ClTI cJ:ll.trC;,rIü.

Clâ.·~ts'JJ.!C:[; -0.:

f81-

ror sentença da. Jus-

do têrmo .?di,··
Cil?,

l"~~visf.ü) SC1·ÜO

c{lculos dê

d~;0 cHl COlup8,nhlf)"
í~:f.:.'! :J) retroativo,

2:1

Th.e Rio de Janeiro C'HU lrnproveC01/l,;]U'(!.lí

asststêncía do Mtnístérío
e Saúde, procederá à

("J,

tos de acórdo com as prlncípíos estahc:.1cc';c;,cs no tórrno Htlltivo de 2 de
jl.:l!"lO d.e 18/:13, computando-se também
(:3 ;"I})J.?J.entos de sr.L~riGG dos emprega-

(.:l-. DU'l'1\:\

tuuü Fernandes.
L}J;::CR1!~~rO

Pl'f:fBitura do Distrito 1"e-

Ó:'LS taxas de esgôto para o
(~e 19'13 a 1945 e os anos de
~.S4tl, a qual deverá ficar 80:'-'1,j,2i.D.

EUTIICO

Á

com

27 de f.ev81'·e:'l'ü d·e 19't'1, cuja tradução
oficial 8':;OYf1!J:ll1ha o presente l){;>creto.
Rio de lJ.aD:2h'o, ~3 de abrtl de 19 tYl,
126.° ela I.r.C!_".~l}cndência e 59. 0 C~9 11e-

st02,,'3 que

do

relativas ao período de 1 de

Prcsídcnte da Roepúblie·3. 1 fa'2 pú-

ments

fie 10<'15, transterídos para,

~.3 <1.8 ag.'ô;~to
~::, j?1';J.f81tl~ra

~,.rigornr elTI

1917.

,J.Q A ,[JD.i0,o e g Prefeitura elo Dis:i(o :;?e;'J::l'2 1" de u::n lado, e r.. COl11.pa·
~~

do

o~::tr.J, prcinoverEo, oportunaC!-1C~;(D.t.ro
ccnt-?os uz ~,eus

de

e d.ébitos,

p2.1"8.

c.pul'c.,ç5.. o do

ATOS

DO

PODER

saldo final e subseqüente quitação da
parte devedora. I'Tessas contas serão
incluídos:
a)
o valor dos materiais em depósito anlícáveis nos servícos
concessão - e existentes no :rin 1 da mesma,
aos preços escriturados nos livros da
Companhia, materiais êsses que, juntamente COl.TI as obras e ínstalacõea
da concessão e os aparelhamentos,
embarca.. ções, móveís e utcnsíüos. serão
entregues pela Companhia à 1"1'e%i·.
tura, de acôrdo cem os respecti vos »rrolamentos;
b) o valor dos materiais encomendados, no. país ou no estrangeiro, e não
recebidos até 24 de abril de 194'i, aos
preços constantes dos respectívos P2di dos, os quais devem corresponder às
exigências normais do serviço, obrigando-se a Companhia a entregar a
Prefeitura do Distrito Federal até
aquela data a importância correspondente no valor acima mencionado e
a assinar oportunamente os documentos necessáríos a habilitar a referida
Prefeitura a receber os ditos materiais;
c) as diferenças das taxas de 03gôto, a que se refere o parágrafo 2.°
desta cláusula;
d)
as contas devidas à Companhia,
a título de taxas de esgôto de próprios
municipais e de serviços executados à
requísíção ou em proveito dos governos
Federal e Municipal;
e)
as contas de reposições de calçamento efetuadas pela Prefeitura do
Distrito Federal, a pedido ou em virtude de obras da Companhia nas '''1:1S
públicas;
4

d,,,

f)
os saldos, em 24 de abril de 11H'7;
verificados nas verbas da cláusula 5."
do têrmo aditivo de 2 de julho de
1943, convertidos em moeda nacional,
ao câmbio em vigor naquela data,
conforme demonstração a ser fornecida pela Companhia.
§ 5.° Se o saldo apurado no encontro de contas, de que trata o parágrafo 4.°, fôr contra a Companhia, ficara
a mesma obrigada a pagá-lo à Prefeitura do Dístríto Federal, no ato do
recebimento das contas de taxas relativas ao período de 1 de janeiro a 2,1
de 3.br11 de 1947.

Cláuetüa terceira. Ficam transterí-

dos para a Prefeitura do D. Federal.
;::t partír

de 25 de abril de lO'!?, a ma-

nutenção e o custeio do serviço de
esgotos até entào concedido u, oompa-

EXECUTIVO

103

nhía, ohrigando-se o Poder Executivn
a promover Mensagem ao Congresso,
solicitando a transrerêncía para a
Prefeitura do crédito consignado na
dotação referida na cláusula 2.a dêste
tf;~~'~":'o .
~.~ ;_.~' (~'~)l'iga-se a Prefeitura do Distrito Federal a manter os emprega rios
da Companhia amparados pela C011S0Iíriução das Leis do Trabalho e respectivas alterações, incluindo-se em quadro espccíal e reajustando seus salários
de acôrdo com os padrões em vigor
para os funcionários municipais.
§ 2.C OS empregados da Companhia
que tiVe!~'3n1 v~n,cirnentos superiores
aos padrões maximos das categorias
respectivas, perceberão as diferenças
por dotação especial.

cuoeut« quarta. Em virtude da
transferência de obrigações e serviços
decorrente das cláusulas l.a e 3." do
presente têrrno, fica a Companhia autorizada a levantar, no fim da eoncessão, todos os depósitos feitos no
Banco do Brasil por fôrça do DBCI'etolei n.? 3.077, de 2G de fevereiro de
HJ41, e obrlgada a entregá-los à Prefeitura do Distrito Federal, deduzidas
as parcelas correspondentes às obras
::1J,é então executadas pela mesma
Companhia. e constantes das contas
aprovadas peja Fiscalização.
.Cláusula quinta. Continuam em pleno vigor, e agora são ratificadas, tôdas
as cláusulas dos contratos e têrmos
aditívos anteriores, COEl as modificações per que têm passado e que uão
sejam contrariadas pelas dísposíções
dêste têrmo:
Cláusula sexta. Obrigam-se as partes a, concluído o encontro de contas
de que trata o parágrafo 4.° da cláusula' ~~."', pago o respectivo saldo e
entregue à Prefeitura a parte que lhe
couber dos depósitos referidos na cláusula 'LU, assinar um têrrno de quitação
mútua.
DECPJE.TO N.o 22.999 - DE 24, DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o funcionamento de c ursos
da Faculdade Pluminense de FiloSOfia.
O Presidente da República, usando

da atribuição que 111e confere o artí-

so 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de lS38, decreta:

~Ol
l;.l'tlgO Único. I~' concedida autorização para. o tuneíonamento dos cursos
t:; gi3'Or~r.arta C histórta, letras clássícas, letrg,s rieo-Iatinas e pedagogia,
da Faculdade Fluminense de Firosofia, mantida peja Sodedad'e Cooperativa M~~!1.tene{lo·ra da Faeuldarie F'luminense de J?UOSÜn::'-i" com sede em
Níl.erói, no J~~::;tado do R.io de Janei-ro.

Art. 3.° Fka revogado o art. 2.° do
Decreto n.O 22.141, de 2,) de novembro de 1~l46.
Bjo de arteiro, 24 de abril de 194'1
12/0.° da Indcpendêncla e 5!J.0 da Re':

pública.
EURICO

IHo de .ranetro, 24 (te abrrl de 194:7,
12G.o da Independência e 5H,o da R.2pÚ·blica ,
EunICO

Cf..

G.

DUTRA.

Canrobert G. da Costa.

l)UTRA
D1DCR~TO

N.o 23.0001, DE 25 DTI:
ABRIL DE 194'7

Clemente JIi[ariani

DEClU;:TO N.O sa.ooe -- D:E: 21 DE
.ABRIL Lm HWi
Lntrodtiz niodijicaçôes no Decreto número 22. 1Ü Ife ;,0 de tuniernbrc c!e
1946.

o

Presidente da I?-cpúhlü::8., usando

da atribuição oue Ihe confere o artigo
87, item I da Const.ituição, decreta:
J

Art , 1.o

}~J~~a(n

tT'Rllsf8ridas das Ta-

Numér.eas Supleln:2nt~n'2,s de
E~xtranvm.e1'8Xio3~lD.'€nsa1i.s/(..as do 1J03pItaJ. T\~üEt.3:r de Eeléro.<D1 i . r e t o r i n . de
~:::3,údc do EYóJ:ci'to f; do
Arsenal de
CTUe~(Ta G-cneTn.l GÚ,DJ.'1.Tr1 ---- Direcorta
(lo :Mo,t€I'Ífl] Bélico de l!~)(é.rdi;o, paro,

belas

a Fôcola Tócnka do Exército -- Diretcr!a do ll':nsino do Ti;-;l:.érc.lto e }!;,st.abelccimento de Ii1nndos da. :3. U l~egi[o
Militar. Snbi.J.iret';)l'ia de Fundos -- Diretoría de In-tcndôn.cia do E,):(~:rcitD.
r(:2,.r:;.(~ütiv.a]YH~n te
UnHl" tuncão de a,u...

Altera o Decreto n» 21. 601, de
12 de aaõsio de 1946, c dá outras
providências,

o
C>2c

Presidente da República, usando

atríbuícão que lhe contere o artigo

87, item l, da Constítuíçâo decreta:

Art ,

L° Ficam

substituídos, pelas

que acompanham êste decreto, no que
se refere às séries funcionais mencionadas, as Tabelas Numéricas de Ex-

cranumerárâo-mensaüsta

de

reparti-

çces do Mirr.sté río do Trabalho, In-

dústria e Comércio, anexas ao Decreto
n.? 21. GOl, ele 12 de agôsto de 1943.
Art. 2." Ficam alteradas. conforme
relacão anexa" as 'Tabela. Numéricas
de Extnmurne:r:irio-mensalista do Departfw.l·ento Nacional do Trabalho, DeJ.egaeia Regional do Trabalho em
COVIS. Jnstitu to Nacional de Tecnologia, Departamento Nacíonal de Prevídéncía 80ela1, Sr8Tviço Atuarial e ~rri_
bunal f3uneriür do Trabalho -- 82cr~~
tárra todos do Ministério do Trabalho,

Indústria e Ccmércío .

1

xiliar de cscrttúrio, referência 2CI
e urna ftU1Ç§,O 6.'2 auxiliar de escritório,
rcrcréncía XI e da Tabela Numérica
Ordlnáríu de Flxtrarrumer ár io-rnenaaüstn do Laboratóiio químico Farrns cêuttco do Exé:::,cito --- Dlretorí a de
8?J.Íl,de do Exército, para igual 'I'abela
da. Policlinlca !'\[iJitar, da mesma Diretcrra, uma f un C; 2;,0 de Labo'l'3.tÜ'ri[)t.~,
ref crôncia VIII.
P,ilT8,p;ra..fo ú:n,k~() -- . '. \5 runçõcs 2~ que
se rr:f21'C o ,:trUgo ~'.ntsriür ccntlnuarão preenchidas p<tos atuais ocunantes
-- Heloísu Continb.o Quillinan Macnado, :Lúci:.:~ IV(!.ln.ho~~ de .ll.lbuqucrqu,s e
Ots.·cilIo J2~2T;:ti:r.1g.
Art. 2.° j~~.stc L)c'Greto vigorará a par..
til' de 22 de novembro d,; 191B.

Art. 3,0 As tuncões criadas em Tabela Suplementar; por fôrça do dís-

posto neste decreto

serão exercidas,

a partir de 1 de [aneíro de 194'7, pelos
,~.'8rvido:·{;s, cujos nomes c-onstam da
relação anexa .

Art. 4.° :f.:ste decreto entrará em vigor na data r;p sua publicação, excetua do o disposto no art. 1.0, que vigorará desde 3 de setembro de 1946.
~Hj.o de Janeiro, eln 25 de abri! de
1947, 1260 <iR Independência e 59.° da
rtcpúbliefl, .
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DECRETO N.o 23.0Q2 -
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EXECUTIVO

DE 25 DE ABRIL DE 1947

Introduz mOfifi~ações na Ordenança Geral para o Serviço da Armada

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica modificada a Ordenança Geral para o Serviço da Armada, aprovada pelo Decreto n.o 8.726, de 6 de fevereiro de 1942, no Capitulo único do Título n, 2Jterando-se o número do
Art. 2 - 1 - 1 para Art. 2
1 - O
e íneeríndo-se o seguinte:
"Ao Almirante de Esquadra compete o
Art. 2 - 1 - 1
Almirante' de
Comando em onere das l"ôrças Navais."
Esquadra
Art. 2.° No artigo 5 - 1 - 11 do Capítulo I do Título V da mesma
Ordenança, é alterada a redação da parte referente a Almirante, para:
"Almirante:. a bandeira do Cruzeiro, tendo no quadro superior,
junto à tralha, cinco estrêlas brancas dispostas como no distintivo
do pôsto."
.
e acrescentando-se, entre os postos de Almirante e Vice-Almirante, o seguinte:
"Almimnte de. Esquadra: a bandeira do Cruzeiro, tendo no quadro
superior, junto à tralha, quatro estrêlas brancas, dispostas como no
distintivo do pôs to. "
Art. 3.° No Capítulo IV do Título VI, da Ordenança, altera-se para
o seguinte o número de salvas que compete aos Oficiais Generais da
Armada:
Almirante
19 tiros
Almirante de Esquadra
17 tiros
Vice-Almirante
15 tiros
Contra-Almirante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 tiros
Art. 4.° 11:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
ruo de Janei!'o, 25 O~ abril dl' 1947, 126.° da Jndependêncla e 59,.° da
República.
EURICO

G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DIDRE'I10 N.o 23.003 - DE 25 DE
.ABRIL DE 1947
Altera dispositivos dos regulamentos
baixados com os Decretos ns.3.273,
de 16 de novembro de 1938; 3.494,
de 27 de dezembro de 1933, e 4.249,
de 13 de junho de 1939.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 171, suas alíneas e
seus parágrafos, do Regulamento Geral da Policia Militar do Distrito Federal (R. G.), aprovado pelo Decreto
n.O 3.273, de 16 de novembro de 1938,
passam a ter a seguinte redação:
Art. 171. Serão preenchidas pelo
Comandante Geral:
a) as vagas de sargentos ajudantes
e intendentes, LOs e 2.0 g sargentos, me-

diante escõlna por merecimento, à.
vista do almanaque dos sargentos elaborado na 2.& Seção do Estado Maior,
e ele acôrdo com instruções baixadas
pelo Comandante Geral;
b)as vagas de 3.os sargentos e cabos
de esqudra, de acõrdo com a classíficação obtida nos respectivos cursos;
c) as de sargentos músicos, corneteiros-mores e clarins-mores, de acôrdo
com a classificação obtida nos respectivos concursos;
;:n as de cabos tambores, cabos corneteiros e cabos clarins, de acôrdo com
a classificação obtida nos respectivos
concursos;
e) as de 1.0 sargento pícador, cabos
ferradores, veterinários e corríeíros do
Regimento de Cavalaria, de acôrdo
com a classificação obtida nos respecUvas concursos .
§ 1.0 Serão preenchidas pelo Comandante do Corpo de Serviços Auxí-
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liares as vagas de graduados artífices,
com Itmçâo naquêle Corpo.
§ 2.° A fim de familiarizar os candidatos aprovados nos cursos de candidatos a cabo e a sargento, com o
exercido da função inerente ao pôsto
a que ascenderão, o Comandante Geral
poderá declarar:
a) 3°s sargentos estagiários, em número de cinco por Companhia ou Esquadrão, os cabos de esquadra aprovados DOS cursos de candidatos a sargento, e conforme classificação obtida;
b) cabos de esquadra estagiários, em
número de seis por Companhia ou Esquadrão. os soldado" aprovados no
curso de candidatos a cabo, e de acõrdo com a classificação obtida.
§ 3.0 As vagas de músicos, cometcíros, clarins e tambores serâo preenchidas mediante concurso entre tôdas as
pra.cas da Corporação, consoante ínstrucões baixadas pelo Comandante
Geral.
Art.. 2.° :Ficam revogados os itens
37. 23, 25 e 48, r espectivnrnente. dos
artigos 53 6'1, 70 e 78, do Regu]gmento
Interno dos Serviços G2r~),;S (RJ.S.G.),
aprovado pelo Decreto n.v 4.249, de 13
de junho de 1939.
Art. :lo Ao arf.ívo 1') do Regula.
menta do Cornarido c dos Servícos
(R.C.S.). baixado

(;01.11

o TJ.P,cr·c.to nú ..

mero 3,494. de 27 de dezsmbro de 1933
acrescente-se um item:
N°!:;' TOm!)T todos o: apontamentos nccessá rlos à organízacãn do
al~TI;anaque elos sargento~.;
da Polícia
MIlitar.
Art . 4° :ii:ste Decreto entrará em
vig,or D::C da.ta r1f~ '2w, puhlicacão !,evog,a,()8.,S as dlSf,oSlçOef. CIn contrário

RIo de J:Jneiro, ~~5 de abril de 194'1,
da Independência e 59. 0 da
República.
Funrco G. I}u'l'RA.

1?6,O

Bcnetiicto Casto. Netto.

DECRETO N.o 2:l,H04. DE 25 DE
f,Im,lI, DE 1>947
Autoriza cstraruteiro a cuiquirir

tracões

ideais de direito de ocuiiacüo de terreno ele inarmha c domínio útil de

terreno acrescido de marinha, que
menciona, situados na Ctipital. Fe-

deral.

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

EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.006, DE 25 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza estraneira a adquirir fração
ideal de direito de ocupação de terreno de marinha, que menciona situado na Capital Federal.
'

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

DEiCR.ETO N,o 23.00B - DE 26 DF.:
ABRIL DE 1947
Autoriza a Companhia Siâerúrgica Itaúrui a pesquisar minério
de ferro no município de Camocimo Bstaâo do Ceará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art~gO 37, n.? I, da Constituição e n09
termos do Decreto-lei ri.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art., l.~ Fica autorízada a Companhia
SJd.9rurg-lea Itauna a pesquisar miné..
rio de ferro em terrenos situados na
Fazenda Jtaúna, distrito de Chaval
município de Camocím,
Estado dó
CeP1'á numa área de quatrocentos e
noventa e nove hectares e cinqüenta ~res (499,5011a), delimitada por um
retângulo tendo um vértice à distância de mil e setecentos metros ....
(1.. '100m), rumo verdadeiro setenta e
quatro graus sudoeste (74° SW), da
sede da Fazenda Itaúna e os lados diverventes nesse vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil e quinh'mtos metros (1.500), dezesseis graus noroeste (16° NVn; três
mil e trezentos metros (3.300m). setenta e quatro graus nordeste ('740
NE).

Art. 2.° O título da autorizacão 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
àe Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposíções
em contrário.
Rio de Janeiro,
26
de abril de
194'1, 126,° da Independência e 59,° da

I-tepública.

EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho,
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DECRETO N.o 23.007 - DE 26 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza a emprêsa de mineração
Giacomo & Cia. Limitada a lavrar
minério - de terra e associados no
municipio de Brumaâinho, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n. O I, da Oonstituíção 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 empresa
de mineração Giacomo & Companhia
Limitada
a lavrar minério de ferro e associados em terrenos situados
nos lugares Quilombo e Quilombo
Doce, no distrito de Piedade de P1raopeba, munícípío de Brumadtnno,
Estado de Minas Gerais, numa 'ÍnJa
de doze hectares, sessenta e três
ares e quarenta e um centíares ( ...
12,6341 ha) delimitada por um polígono que tem um vértice localizado à
distância de dezoito metros (1.8m),
no rumo magnético onze graus e trinta minutos nordeste (11° 30' NRl da
confluência dos córregos do Alto das
Mercês dos Três Irmãos ou Ti,iuco
e do Antônio de Castro ou do Quilombo e os lados, a partir do ,;értive considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e' cinco metros (205m) onze?
graus nordeste (11° NE) ; duzentos metros (200m), dezesseis graus nordeste
06° NE); cento e noventa metros
090m). vinte e seis graus nordeste
(26° NE) ; cinqüenta metros (50
metros) vinte e cinco graus sudeste (25° SE); cento e dezenove metros (119m), cinqüenta e três '~raus
sudeste (53° SE); cento e setenta e
nove metros (179m), vinte e qna.rro
graus sudeste (24° SE); duzentos e
sessenta e cinco metros (265m) v::Jte
e quatro graus sudoeste (24° S~'\'\:
quarenta metros (40m). seis gNUS
sudoeste (60 SW); cento e setenta e
quatro metros (l74m). oitenta p oito
graus 'ooroeste (880 NW); trinta I" seis
metros (36m), quarenta e dois çr,raus
sudoeste (42° SW); cínqüenta e 'ove
metros e cinqüenta e sete centímetros
(59.57m) setenta e um grause quarenta
e um minutos noroest-e, (71°41' NW). E,sta autorização é outorgarda medíantr as
condições constantes do narágra.to úníco do art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33. 34 e suas alineas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expres-
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samente mencionadas neste decrete.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
corres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à Un lâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhes Incumbem, a autorízacão de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vlztnhas
estão sujeitas as 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 discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra t,erá
por título êste decreto, que será trans,
crlto no livro próprio da Divisão de
F'omen to da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeíros «ns 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Hio de Janeiro, 26 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Re-

pública.

EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.008 - DE 2,6 DE
ABHlL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Horácio
Lemos Pinto a lavrar, minério de
manaanês no município de Saúde,
Estado ãa natua.
O Presidente da Repúbllca, usando
da atribuição que lhe confere art. 87,
n.O I, e nos têrmos dos artigos 152 e
153 da Constltuíção, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadão
brasileiro Horácio Lemos Pinto a ;[1,vrar minério de mang-anês em ter.,
renos situados na Fazenda Poço nauta município de Saúde, Estado da
Bab ía. numa área de dezoito hsetares 08 ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice situado fi,
dlstâncla de mil cento e quarenta m.etros (1.1.40m). no rumo magnético
dezenove graus e trinta minutos su-

o
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doeste (190 30' SW) da barra do riacho Sereia na margem direita do rio
Itapicuru, e os lados divergentes do
vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (45l}m),
dezenove graus e trinta minutos sudoeste (19° 30' SW) quatrocentos metros (400m), sete graus e trinta minutos noroeste (7° 30' NVlJ). Esta autorízação é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e C',OS
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 concessíonário da autorização não cumprir qualquer d3.1
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.

ExECUTIVO

DECRETO N.o 23.009 - DE 28 DE
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Bertholdo Hey ,a pesquisar água mineral
no município de Malé. Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, n.? T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto.Jeí 11.° 1.985, ':ie 29
de janeiro de 1~t,0 <Código de M:nJ.s),
decreta:
Art. 1.0 Fica uutorízado o cídacão
brasileiro Bertholdo Hey a pesqulsar

Art. 5.0 O concessionário da autorízação será fiscalizado pelo Departamcnto Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.

água mineral numa área de três np~
tares, vinte e sete ares (3,2'[ ha. , fitua.da no imóvel Vera Guarani. no
dlstrito de Paulo Fruntin, município
de Malé, Estado do Paraná, e dcLmitada pOT um polígono que tem um é'05
vért'oes a cento e oitenta ejEo metros US3m) , rumo setenta e oito
g',é1US sudoeste (78° SYf) magnét'co,
da Capela do Cemitério de Vara G,Ui.raní e Os lados, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprí.,
mentes e rumos magnéticos: cento e
quarenta e cinco metros <l45m). uuapé'l1Ita e oito graus e q,uatorze minutos
noroeste (48 0 g' NW); quinhentos e
treze metros (513m). trinta e o.to
graus e quarenta e nove minutos noroeste (3S a '\9' J:fW); cênqüenta metros (50m), cinqüenta fP:ause trinta
minutos sudoeste (50 0 3D' SW); seiscantos e cinqüenta e um metros
C651m) , trinta e nove graus sudeste
(39° SE): cinqüenta metros (50nll,
cinqüenta e nove graus e quinze minutos nordeste (50° 15' NE).

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. 2.° 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 lívro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 3.° Revogam-se ai dísposlçõee
em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de aJbril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

reo de Jand.ro 26 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da RepÚblica.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Códi[fÜ
de Mínas ,

EURICO

G.

DuTRA.

Daniel de Carvalho.

EURICO O.

D11TRA

Daniel de Car1laUa

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.o 23.010 - DE 26 DE
ABR,IL DE 1947
Autoriza o euituião brasileiro Alcíndo
Fontes Ferreira a pesquisar calcário
e associados nO município de Liapeca, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usan-

do da atríbuíção que lhe confer.i o
art. 87. n.? I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da oonstitu'cão, 6.eCl':·ta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alcindo Fontes Ferrel·ra a
pesquisar calcário e associadcs .no
distrito " mun'cípío de It.apeva, l!~st:9.
do de São Paulo, em ter'Yeno.,s d;; sua
propriedade numa área de dezessete
hectares 0.7 ha) e delimitada po-r um
polígono que tem um dos vértlc es a
novecentos e cinqüenta metros (95;}m),
rumo setenta graus noroeste (70 0 N'W)
magnétíco, do marco do centro da
Cachoeira do Ramiro, e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os segumtes
ccmprimentos e rumos magnérícos:
duzentos e dois metros (202m), vinte
graus nordeste (20 0 NE); seiscentos e
quarenta e oito metros e cnqüenta
centímetros (648,5Üm) setenta gT8US
noroeste 00 0 NW) ; quatrocentos e cm.,
qüenta metros (450m). sete gnus e
quarenta e cinco minutos sudoeste
(7° 45' SW); duzentos metros (20\)rn),
oitenta e dois graus e quinze minutos
sudeste (32 0 15' SE); duzc ntos metros
(200m) sete graus e quarenta e cinco
minutos nordeste (7.0 45' NE); quatrocentos metros (400m), setenta graus
sudeste (70 0 SE).
Art. 2.0 O titulo de autorízação de
pesquisa, que s"Q'á uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de tre··
zentos cruzeiros (CrS 300,00) e será
transcrito no livro orónno da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
MinjstériD da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
R'o de Jandro 26 de abril de 1947.
126. 0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G; DUTRA

Daniel de Carvalho
DECRJ!."TO N. o 23.011 -

ABRIl[, DE 1947

DE 26 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Kill a pesquisar pedras coradas e
associados no Municipio de Baixo
Guaruiu; Estado do Espirito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
ar-

°

11'1

EXEClITrl'O

tígo 87, n. o l, e nos têrmos dos artigos 152 e 1fJ3 da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Kill a pesquisar
pedras coradas e associados em terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado Cabeeeiras do
Córrego Santa Rosa, Distrito de Ibituba, Munidpio de Baixo Gandu, Estado do Espírlto Sento, numa área de
dez hectares e cinqüenta ares nO,50
11a) delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quatrocentos e noventa e cinco metros (4S5m) no rumo
magnético seis graus noroeste (6. o
NW) da conüuêncta dos dois córregos formadores do córrego Sa.nta
Rasa, e os lados divergentes do vértice considerado, têm: trezentos metros (30Dm), sessenta e quatro graus
Nordeste (GO." NE) magnético; trezentos e cinqüenta metros (350m) ,
rumo vinte e seis graus Noroeste
(26. o iNV/) magnético.
Art. 2. 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 Producão Míneral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Hevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J2.neiro, 2.6 de Abril de 1947,
126. o da Independência e 59. o da República.
EURICO

G.

Daniel

âe

DUTRA.

Carvalho.

DElCP.J!l'!1O N." 23.012 - DE 25 DLE
ABRIL DE 1947
nenooa o Decreto n,» 16.543, de 8
de Setembro de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o Decretolei n ," 1.9·85, de 29 de Janeiro de
lS40 (Código de Minas), combinado
com o Decreto-lei n. o 9.605, de 19
Agôsto de 1946, decreta:
Art. 1. o Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 1. o, do
Decreto-lei n . o 9. 6ü5, de 19 de Agôsto
de 1946, a autorízação conferida ao
cidadão brasileiro Ernesto S:antoro,
pelo Decreto número dezesseis mil
quinhentos e quarenta e três (H1.543).
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de oito (8) de Setembro de mil nove-

centos e quarenta e quatro (1944),
para pesquisar argila refratária e as-sociados no Município de Santa Lu-

zia, do Estado de Minas' Gerais.
'
4rt. 2. o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros tors 300;00) e
será transcrito no. .Iívro própríóida
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 26 de Abril de 1947,
126. o da Independência e 59. o da República.
EURICO

G.

Daniel

de

DUTRA.

Carvalho.

DECRETO N. {) 23.013 - DE 2·6 DLE
ABR)jL DE 19407
Renova o Decreto n.O 17.222, de 22
Nouemorc de 1944.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« I, da Constituição, e ten-

°

do em vista o que dispõe
Decreto-lei n. o 1.9&5, de 29 de Janeiro de
1940 <Código de Minas), combi.nado
com o Decreto-lei n. o 9.605, de 19
de Agôsto ele 1946, decreta:
Al't. 1. o Fica renovad., pelo prazo
ímprorrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 1. o, do
Decret.o-Iei n. 09.605, de 19 de Agôsto
de 1946, a autoriaação conferida ao
cidadão brasileiro José Golin pelo Decreto número dezessete mil duzentos
e vinte e dois (17.222) de vinte e
dois (22) de Novembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944)
para pesquisar calcário e associados
no Município de Ce1'1'o Azul, Estado
do Paraná.
Art. 2. 0 O título da autorizacâo
de pesquisa, que será uma 'vía 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. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de Abri'l de 1947,
126. c da Independência e 59. o da República.
EURICO

G.

Daniel

de

DUTRA.

Carvalho.
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DECR>ETO N.' 23.014 - DE 2llDE
ABRIL DE 1947
~uprime

cargo extinto

O Presidente da
da atribuição que
tigo 87, item I, da
têrmos do art. 1.0,
. to-lei n.v 3.195, de
decreta:

República, usando

lhe confeer o ar-

Oonsütuiçâo, e nos

alínea n, do Decre14 de abril de 1941,

Art. 1.0 Fica suprimido, de acôrdo
com o art. 167, § 1.0, do Decreto-lei
n.v 6.887, de 21 de setembro de '1944,
um (1) cargo de Promotor público, padrão N (Justiça dos Territóríos) , do
QUadl'o da Justiça - Parte Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da
aposentadoria de Rafael Dornelas Câmara, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Qna.dro do referido
Ministério.
Art , 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1947,
126.° da Independência e ,59. 0 da
República.
E"9RICO C. DUTRA.
Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.o 23.01 - DE 28 DE
ABRIL DE 1917
15

Dispõe eõore a não reousooao, no
corrente ano, das Assembléias Gerais dos Conselhos Nacionais de Es~
tatística e de Geografia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Não' serão realizadas no
Corrente ano as Assembléias Gerais
previstas nos Regulamentos dos Conselhos Nacionais de Geografia e de
Estatística.
Art. 2. 0 :8ste Decreto entrará em
vig-or na data da sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril .de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da.
República.
EuRICO G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
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DEORETO N.o 23.016 - DE 28 DE
ABRIL DE 1947
Suprime uma função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Industrial
de João Pessoa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 31'tígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimida uma função vaga de Inspetor de Alunos, referência VII, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola IndustriM de João Pessoa, da Diretoria do Ensino Industrial,
do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.° ltste Decreto entrará ,ml
vigor na data de sua publicação.
Rio -de Janeiro, 28 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.· 23.017, DE 29 DE
ABRIL DE 19'!!7
Suprime cargos extintos

O 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .tem I, da Constituição, e n03
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. L· Ficam suprimidos trinta e
três (33) cargos da classe G da carreira de Maquinista de estrada de
ferro, do extinto Quadro II do Mínís.,
térío da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude do falecimento de José
Joaquim de Oliveira Filho, da aposentodaría de Osório Fernandes, José
Maria Portela, Adernar Gomes de LIma, Artur Cândido de Oliveira e Pedro
Pinto Magalhães e da promoção de
Abilio de Campos Portela, Alvaro
Luis da Costa, Antenor de Azevedo
Delon, Antônio Gonçalves, Artur Rosa, Crisanto Nogueira, Firmino Jorge
de Lima, Guilherme Pais Leme, Henrique Gama, Horácio Vieira da Silva,
James de Oliveira Perdigão, Joaquim
Pires da Fonseca, José da Silva Maia,
Laudelíndo Cecílio de Aquíno, Ludovico Beloti, Manoel Ferreira Pinto, Manoel Martins de Oliveira, Mário Amaral, Mário Moreira, Messias José dos
Santos, Olevíno Tolentino Duarte,
Onofre Pereira da Cruz, Pedro Pedro-
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so da Silva, sebasttêo Leite de Sousa,Sebastião Monteiro do Nascimento, Silvino Pereira e Sinem Tavares
da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do
art. 5.· do Decreto-lei n.O 9.616, de
21 de agõsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de abril de
1947; 126.° da Independência e 59."
da República.
EuRICO G. DuTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.· 23.018, DE 29 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítuição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alinea 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 I da carreira de
Mestre de oficina, do extinto Qua~
dro II do Ministério da Vtação e
Obras Públicas, vagos em virtude da
promoção de Alvaro Nogueira e Manoel Moreira de Carvalho, ficando
sem aplicação a dotação correspondente, em vírtuda do art. 5.° do Decreto-leí n.· 9.616. de 21 de agôsto de
1946.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de abril de
1947; 126.° da .Independência e 59.·
da República.
EURICO

G.

DuTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.o 23.019, DE 29 DE
ABRIL DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; item I, da Constituição, e nos
têrrnos do artigo 1.0, al1nean, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe I da carreira de
Mestre de linha, do extinto Quadro II do Ministério da Viação e
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cinco mil e quinhentos e quarenta e
nove cruzeiros), os quais com êste
baixam, devidamente rubricados, para
a construção do 5.° trecho da variante Engenheiro Bley-Rio Negro, compreendido entre o Y..ID. 38+300 e o
km , 64 ..f- 080 da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.

Obras Públicas, vagos em virtude da
aposentadoria de Alexandre von DolIínger e da promoção de Isidro Onofre Rodrigues e Joaquim Cardoso tícando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do art. 5.° do
Decreto-lei n," 9.616, de 21 de agõsto
de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em eontrárío.

Rio de Janeiro, em 29 de abril de
126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA

HW/:

Rio de .Janeíro, em 29 de abril de
19·17; 126." da Independência e 59."
da Hepública.

Clovis Pestana

EURICO G. DUTRA

Clovis Pestana

DECPvETO N.o 23.022, DE 29 DE
AERIL DE 1947
A P'-O'iXt projetos e orçamentos para

DECRETO N." 23.020 Di!: 29 DE
ABFI,IL DE; 194"1

an:pliação e ligação de
no pôrto do Rio Grande.

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. LO, alínea n, do Decreto-lei n.v :3.195, de 14 de abril de
1941, decreta
Art. 1.0 Fic~~ suprimido um O)
cargo da classe G da carreira de
Mestre de eletrtcídade, do extinto
Q118 dro TI do lVIinistédo da Viação e
Obras Públicas. vago em virtude da
promocão de Francisco ,Tosé Ribeiro,
ficando sem aplicação a dotação cO!:respondente. era virtude do art . 5°.
do Decrcto-Ici n." D. fil6, de 21 de
agôsto de 1916.
Art. 2.° R.. cvogam-se as disposições
em contrário.
Ri o de .tanctro. em 21) de abril de
1947;
176.° da Independência e 59.0
da República.
Emuco G. DU1:RA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 23.()21, DE 29 DE
ABHIL DE 1947
A nrova. oroieto e orcamento vara /li
.eonstrucôo do 5.0 trecho da variante Enocnh.eiro Bleu-Rio Negro.

O Prostdent.e da Hepública, usando
da atrtbtncão que lhe confere o artigO 87. número I, da Constituição,
decreta:
ArtÍ!?:O umco
Ficam aprovados
o projeto e o ol·camento. na importância de Cr$ 73.725.549,00 (setenta
e três milhões, setecentos e vinte e

EXECUTIVO

armazéns

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

o

tJ.go In, número I, da Oonstítutçao,
decreta:
Artigo uruco
Ficam aprovados
os projetos e os orçamentos na Importância total de Cr$ 1.123.569,22
(um milhão, cento e vinte e três mil
quinhentos e sessenta e nove Cl'uzei~
1'03 e vinte e dois centavos), os quais
com. este baixam, devidamente ruoncadcs, sendo a importância de Cr$
650.549,97 (seiscentos e cinqüenta mu,
quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e noventa e sete centavos) destinada à ampliação do armazém de seglmda linha, E-I, do põrto do Rio
Grande, de concessão do Estado d.0
Rio Grande do Sul. e a de Cr$
473.019,25 (quatrocentos e setenta o
três mil, dezenove cruzeiros e vinte e
cinco centavos) à Iígação dos armazéns de primeira linha, A-7 e A-8. do
mesmo põrto, correndo as respectivas
despesas, até o limite indicado, por
conta do concessionário e constituindo, após exame e aceitação em regular tomada de contas, parcelas da
primeira conta de capital adícíonat
rnfererrte ao decênio de 14 de agôsto
de 1944 a 13 de agõsto de 1954, nos
têrmos do artigo 9.° do Decreto número 24.599. de 6 de julho de 1934,
combinado com a cláusula XX do
contrato de concessão.
Rio de Janeiro. em 29 de abril de
1947: 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA

Clovis Pestana
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DECRETO N.o 23.023 - DE 30
DE ABRIL Dl!; 1947
Renova o Decreto n. o 17.003 âe 25

de outubro de IS44

O Presidente da Repúbllca, usando
ela atríbuição que lhe confere o ar..
tigo 8'7, n.v I, da Oonstdtuíção, e tendo
em ViSt~,1 o que dispõe o DeCt2tc·..Jeí
n.o 1.985, de 29 de janeiro de 181:0
(OõcU3'o de Minas) , combinado CGlTI. o
Decrcto-Ieí 11.° 9.605, de 13 d2 agüsto
de 1945, decreta:
. Art. 1.°, Fic~ renovada pelo ~prazo
ímprorrogável ac um ano nos têvmos
da letra b, do art. 1.0, do Decretolei n.v 9.605, de 19 de agôsto ÔÜ 19'±3,
a autorização conferida à empresa de
Mineração Oeste Limitada, pelo Decreto número dezessete mil e tr;:s
(17.00:3), de vinte e seis (26) de OEtubro de mil novecentos e quarenta
e quatro (19'14),pam pesquisar (;2.1'vão mineral c associados no municípío de Orleans do Estado de Santa
Catarina.
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquísa, que será urna via autêntica dêste Decreto, pagará 9, taxa (e
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção r',iIineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-s8 as disposir;ões
em contrário.
Pío de Janeiro, 30 de abril de 19J,'1,
12fi,o da Independência e 59. 0 da l1,epúblíca .
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.024 - DE 30
DE ABRIL DE HH7
Renova o Decreto n. O 17.611 de 13 de
janeiro de 1945
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
11.0 1.935, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n," 9.605, de 19 de agosto
de 1!'46, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um ano nos têrmos
da letra b do art. 1.0, do Decretolei 11.0 9. a05, de 19 de agôsto de 1916,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Benedito Morais, pelo Decreto n.? dezessete mil seiscentos e
onze (17.611), de dezoito (13) de janeiro de 1945 para pesquisar calcário
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e associados no município de Alvínópoíís, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que será urna via autêntíca dêste DEcreto, pae;ará a taxa. de
trezentos cruzeiros «irs 300,(0) e será
transcrito no lívro próprio da Divisão de l"omento da Producão Mineral
do Ministério da Agrfcult.ura .
Art. 3.~ .RevogaTl1-Se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, ;,0 de abríl de 1f147,
l~;G.o da Independência e 59. 0 da l:1e..,
públiezL.
EURICO

G.

DUTRA.

Dtmiel de Carnclh.o .

DECR.E'I'O N.o 23.025 -- D:8 30
DE ABRIL DI~i 1947

Renova o Decrcto n.o 17.4'73, de 30
de dezembro de H)'l'1:

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Consuituiçâo, e tendo
em vista o. que dispõe o JJecreto-lei.
n. o 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.> 0.G05, de 19 de agosto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fie~ renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b do art. 1.0 do Decreto-lei n. 9. GQ[;, de 19 de agósto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasücíro José Fressato pelo
Decreto JTÚIJJ.81~O dezessete mtl qua""'trocentoa e setenta e oito 07.178)
de trinta (30) d.e dezembro de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944)
para pesquisar caulim e argila no
município de Campo Largo, Estado
do Paraná.
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e noventa cruzeiros (Cr$
390,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1947,
126.0 da Independência, e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o 23.026
DE 30 DE
ABRIL DE
1947.
Autoriza os cidadãos brasileiros Abelardo do Carmo Reis e Agenor Ferreira Rabelo a pesquisar feldspato,
quartzo, baritina
e associados no
município de Niterói,
Estado do
Rio de Janeiro

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, Decreta:
Art. 1.0 - Ficam autorizados os
cidadãos brasileiros Abelardo do Carmo Reis e Agenor Ferrp.im Rabelo a
pesquisar feldspato, quartzo, ha.rittna e associados em terrenos de propriedade dos requerentes do imóvel
Buraco, situados na zona de Pendotíba, no distrito e município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, numa
área de cito hectares e cinqüenta e
três ares (8,53 ha)
delimitada por
um polígono irregular. que tem um
vértice a cento e
trinta e quatro
metros 034 m) no rumo magnético
cinqüenta e um graus .e cinqüenta
e quatro minutos noroeste (510 54'
NW) do canto sudeste (SE) da sede
do SFio Buraco, que tem o número
setecentos e
sessenta e cinco (n.?
765) para a estrada do Poço Largo,
e os lados a partir do vértice consí.,
derado teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticcs: duzentos
e dezenove metros (219 m) vinte e
seis graus e um minuto 'noroeste
(250 l' N\V); duzentos e
trinta e
cinco metros (235 rn) , oitenta e cinco
graus e quatro minutos nordeste (850
4' NE); trezentos e quatro metros ..
(3~4 111), sessenta e sete graus e um
minuto sudeste (6'7° l' SE); cento e
vinte metros (120 rn) , treze graus e
vinte três minutos sudoeste 03° 23'
SW); trezentos e noventa e três metros (393 m) , oitenta e sete graus e
sete minutos noroeste uno 7' NW).
Art. 2.° - 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Ja-neiro, 30 de abril de 1947.
126.° da Independência e 59.° da Re_
pública.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

EXECUTIVO

DECRE1TIQ

N.o 23.027
de 30
ABRIL DE 1947

DE

Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Geral de
Minas a lavrar
bauxita e associados no município
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. o I, 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 autorizada a emprêsa de mineração Companhia Geral
de Minas a lavrar bauxita e associados em terrenos do imóvel denominado Antas no distrito e município de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de dez hectares ·(10
ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice localizado à
distância de duzentos :! noventa, e dois
metros (292m), no rumo magnético
sessenta e sete graus sudeste (67° SE)
do centro
do
pontilhão sôbre
o córrego Aterrado, no ramal de
Poços de Caldas, da linha da Cia.
Mogiana de Estradas de Ferro e os lados divergentes do vértice considerado
têm os seguintes comprimentos e ru~
mos magnéticos:
quinhentos metros
(500 m) , oitenta e dois graus sudoeste
0
(82 SW) e duzentos e trinta e dois
metros e dez centímetros (232,10 m) ,
vinte e dois graus e trinta minutos
sudoeste (22° 30' SW). 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.° - A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
co.fres públicos, na forma da lei, .)3
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprí.,
mente do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.°_ Se a concessíonárta 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 for-
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ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° - A concessionária da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores díscrímína.,
dos 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 seiscentos cruzeiros rcrs 600,00).
Art. 7.° - Revogam-se as díspcsíções em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO

N,o 23.028 DE 30 DE
ABRIL DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Luís cec:
cato a pesquisar caulim e associados
no municipio de Campo Largo, Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
S.7, n.o I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, Decreta
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luis
Ceccato a pesquisa.
caulím e associado" em terrenos de
sua propriedade,
situados no lugar
denominado Rondinha, no distrito e
município de Campo Largo, Estado
do Paraná, numa área de vinte e um
hectares e cinqüenta e três ares ....
(21,53 ha) delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a vinte
e oito metros e cinqüenta centímetros
(28,50 m) no rumo magnético vinte
e sete graus e cinqüenta e sete minutos sudeste (270 57' SE) da interseção dos eixos das estradas da Sereia
e Dona Mariana, e os lados, a partir
do vértice considerado, têm os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e noventa e um metros
e setenta centímetros (291,70 m) , cinqüenta e três graus e vinte minutos
sudeste (53° 20' SE); cento e setenta
e cinco metros e cinqüenta centíme-
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tros (175,50 m) , vinte e um graus e
vinte dois minutos sudeste (21° 22'
SE); duzentos e noventa e um metros e setenta centímetros (291,70 m) ,
cinqüenta e quatro graus e cinqüenta
e sete minutos sudoeste (54° 57' SW);
cento e noventa e quatro metros e
trinta centímetros (194,30 m) oitenta
e sete graus e trinta e dois minutos
sudoeste (87° 32' SW); duzentos e dez
metros e vinte centímetros (210,20 m) ,
cinqüenta e nove graus e oito minutos noroeste (590 08' NW); trezentos
e setenta metros e oitenta centímetros (370,80 m) , dezessete graus e vinte e quatro minutos
nordeste (17°
24' NE); duzentos e dez metros e dez
centímetros (210,10 m) , setenta e cinco graus e trinta e dois minutos nordeste (75° 32' NE) .
Art. 2.° - 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. 3.° - Revogam-se as disposições em con trário .
mo de Jarleiro, 30 de abril de 1947.
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA

Danie! de Carvalho

DECRETO N.o 23.029
DE SO
ABRIL DE 1947
Autoriza o cidadão
bmsileiro R~
mundo de Aguiar Freitas a pesqüi!""
sal' alúmen e associadOs no municlpio de Periperi, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, número I, e nos têrmos dos
artigos 152 e
153 da Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo de Aguiar
Freitas a pesquisar alúmen e associados em terrenos de sua proprie.,
dade, no lugar denominado São Paulo,
Data São Boa Ventura,
distrito e
município de Perípírí, EstaCo do
Piauí, numa área de cento e vinte e um
hectares e cínqüentarares (121,50ha>.
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delimitada por um. polígono irregular
que tem um dos vértices a. duzentos
e sessenta metros (260 In), rumo oitenta e sets graus noroeste (37.° NW)
mavnétíco. do canto sudoeste (SV\')
da "'-cas~ da üi,z::;.-ruJa 8io Paulo e os

lados. a D:Ol':tir do vértice considerado, têm ÔS ,s,2guint2s comprimentos e

rUH1US mr.grié tieC1J: se-is::"c;..r itos e cinqÜe~ltJ. n-:-~e1.'l'o~ (G50
m) sessenta e
cinco grcus sudeste (55 0 f3I~); setenta,
mctrcs CiD l~~~), cinco g'Y8,US e trinta
minutos sudeste (ijO ~1O' SE); duzentos e sessenta rastros (230 In), se--

tenta e

.
trezentos e vinte metros
sudeste
(~~;go B:_~): O.1.tze.:uto;" 8 «uarcnta metl'Of) (~}~.:O rn) , ECSSF,~,'/LDJ f:Ú'LUS sudoeste
(tO O f:r\V); C::Tl~;O e 110V~~!"l~a metros
(lHO m) , trrn ta e t;.ct~~ grn:us e trín.,
ta. minutos suríocste G3 rl O 3D' SYV);
s-8,s.senUt metros (50 TII). quarenta c
(70.°
(220

cito

Cl.ll~~,t.l'Ú graus sudeste,
S~~~);
rn) ~ trinta e nove g'l'aus

gr2{,r;'~,

(4BO ~~Ü')
I11E:tl>~_S

e trinta rnír.utos .slldes··~.e
t,rcz(>ntos e sessenta

S-l?);

(;360 in), ()ez.c~,~~~te g-rs. us .51.1,doeste O.ria SYV'); 1J'111 outnhentos e
setent.a i17.?Lr,cs (1. i""lú nn , cinqüenta
e. seis
noreste (SSO NW);
cento e
metros (130 m) , S,2,S-·
senta e três zraus noroeste (63 0 }Jl}V) :

cento e (i,c-'.?; metros (J.}.O m) , oitenta
e nove c::caus sudoeste (i)9° t?v"V); cento e oítcnta metros (180 m) , vinte e
sete gl'"8.US nordeste (2'{0 !"JE); oíten..
tu mstrcs OH} rn) , cinqüenta e três
graus nordeste (:j,J" NE); cento e
vinte meros (l~~O Ll1.) setenta e um
graus nordeste Cl1° :['.1'E); duzentos e
·tl"inLa mz.tros (~,~::~o 111) ~essenta, e um
graus nordeste ((;1 0 NI!.~); quatrocentos e cuatro H18trm e sessenta
e .s8~S centímetros (401,G6 TIl), oitenta
e seis gn"us e vinte c quatro minutos
1

nordeste

(86 0

24'

l'rE~).

EXECUTIVO

DEORETO

N.o 23.030 DE
ABRIL DE 1947

30

DE

Autol"i.za o ciâaãão
brasüeiro Leon
Nicoluú Noçucira de Borba a pesquisar rnica e associados na mtmicipic
de Governa(ior
Vala e/ares, Estado
de Eli'iLaS G'erais.

o Presidente da República usando
da atrihi.-üçã,o que lhe confere o art.
67, n.? I. da oonstítuicão nos .têrmos
do Decreto-Iei n.? 1.985, de 29 de -Janeíro de 1840 (Código de Mínas.)
Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Leon Nieolau Nogueira de
Borba a pesquisar mica e associados em
terreno situado rw lugar denominado
-'pe, dístríto e munícípío de Governa-,
dor Val,dares, Estado de Minas Gel'8.i;:; numa área ele dezcasete hectares
e setenta e oito ares (17:13 ha) deüE,.i.~::da por um polígono irregular que
t,21l.1 U1Á1 vértice no ITlarCO de divísu
.11.0 2 da área do decreto de la-vra n.?
vinte 11111 seiscentos e cinqüenta e
oito (20.653), de v i n t e e seis
(26) de fevereiro ele mil novecentos e
quarenta e seis
0.946). e
os 10.dos a nartír do vértice considerado.
têm os" seguintes comprlrnentos e rumos magnétíccs: oítccentcs metros
(SOO mr, setenta e seis graus nordeste
rdjO NE); oitocentos e trinta metros
(830 m) , vinte e seis graus sudeste
(~;fJo SE); novecentos e vinte metros
(920 rn) , cinqüenta
graus noroeste
(50 0 N'~vV);
quatrocentos e quarenta
metros (440 m) , oitenta e cinco graus
sudoeste (85 0 S·VV).

Mínístérta

Art. 2.° - 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
Mrnlstérto da Agrícul tura ,

Art. ;1. 0 - - H,evcgarn-se as díspostções era ccntrúrro .

Art. 3.°
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jansiro, 30 de abril de 1947.
126.° da Inde ocndêncía e 59.0 da Re-

12G.o da Independência e 59.0 da Re-

Art. 2." -- O titulo da autorização
de pesquisa, que ~;,r:rá urna via au,
têntica dêsl.e Decreto, pagará a taxa
de mil duzentos e quinze cruzeírcs
(01'(\ L 211),00) e será transcrito no
livro prónrto da Dívisâc de Fomento
da Prcduç{to IvIü'lcral do
da. Agricultura..

pública.

..

Eu;uco G.

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1947.
pública.

DUTRA

Daniel de Carvalho

EURICO G"

DUTRA

Daniel de Carvalho
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EXECUTIVO

ma dos artigos 39 e 40 do Código de

DECRETO N.o
23.031
DE 30 DE
ABRIL DE 1947.

~/Iings.

Autoriza o oidadão brasileiro Ricardo
Jajet a lavrar carpão mineral no
numicipio de Urusso..:nga, Estado de
Santa Catarina.

no artigo til do

o

Fl"\~sidente

[13, a~ribuição

da República usando
que lhe confere o art.

87, rt.O 1. da. oonstituícão e nos têrrnos
do Decreto-lei n.? 1.985, 5e 29 de Ianeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:

1'.1'1;. 5.° -- O concessionário da autorização será ríscaüzado pelo Depar.,
tarnento Nacional da Produçf\o Míne.,
ral gozará dos favores discriminados
m.2iJH1D Código.
Art. 6.0 , - 1\ autcrízaçáo de lavra
terá Dor título êste Decreto, que será
lTanS8rito no livro próprio da Divisão

de Fomento dn Produçâo }\1i1.'121'a1 ::lo
WIinisté.do (12. l\gri-culturs" após o pa.,

ga.rnento da ';:axa de seiscentos e vlnte
cru':~[:iros

Art. 1.° - F'loa autortzado o cída.,
dão brasileiro Eic::r':do Jafet a lavrar
carvão mineral no lote cento e quarenta A (HO) da linha r~io Carvâ.o, no
distrito -e rnunícícíc de
Urus..anga
Estado de SaIlt3, ê'a,tar:tna Dt1.l1'1a, área.
de trinta hectares e dez ares (30:10 bttí
definidi1 por um quadrüátero que tem
um vértice localizado à dístâncía de
mil quinhentos e trinta e nove metros
e trinta centímetros (1.539,30 m) no
l'Un10. maznétíco oitenta graus e quarenta minutos sudeste (80 0 10' SE) 08,
Igreja de Sal1tana e os ladoc::

g

p:),,r~~.ir

do vértice

considerado, os seguintes
mncnétícos:
duzentos e noventa e oito metros ....
C2B3 mi setenta e nove graus sudeste
(~'9° SE:);
mil cento e cinqüenta e
quatro metros (1.154 m) , sete BTaU3
e trinta minutos nordeste (7° 3D' NE) :
comprimentos e rU111GS

e

QUZ:1u:OS sessenta e cinco metros ..
(265 m) , oitenta e doís graus noroeste
(82° NVn; mil cento e trinta e três
metros (1.133 m) , nove graus e trinta minutos sudoeste (g.o 30' SW). Esta.
autorização é outorgada mediante 8.S
ccndícões constantes do parf3'rafo úní.,
co
art. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33, 34 -e suas alíneas. além
das scgulntes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 - O concessionário da autorrzacão fica obrigado a recolher aDS
cerres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao N!:unkipio, em cum.,
prnnento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 ~ Se o concessionário da
autcrização não cumprir qualquer das
obrtgações que lhe incumbem, a autortzacão 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 às servidões de solo e
sub-solo para os 'fins da lavra, na for-

do
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(Cr.::? 620,00).
l\l't. 7.° - 11.,::::voganl.-se as dispo si-

Çê2-3 8111

contrário.

f(io de
i2ó.o d::
pública.

~1H.neiro~ 80 6'8
I~1dêpendêYlci8.

abrH de 1847.
e [19.° d.J, Rü-

DECRETO N.o 23.032 DE 30 DE
ABRIL DE J.947
Declara de í.!tilidade pública e autoriza a ãesapropriaç{io de uma área (fie

terreno, necessária a serviço do Exército Nacional.
O Presidente da República, tendo
em vista o § 16 do art. 1.'11 da Ccnstítuícão Federal e usando das atribuições que 1110 confere o item I do al'tígo 87 da mesma Constituição,
DECRETlI:

Art. 1.0 - E' declarada de utilídade pública, de acôrdo com os artigos
2.° e 6.0 , combinado com as letras a e
b do art. 5.°, tudo do Decreto-Lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, a
desapropríação de uma área de terreno medindo aproximadamente 261,36ll12
(duzentos e sessenta e um metros e
trinta e seis decímetros quadrados) , situada na rua Arcipreste Manuel Teodoro, na Cidade de Belém, Estado do
Pará, e de propriedade atribuída ri otacllio Paraguassu Rocha.
Art. 2.0 - A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos recursos constantes da Verba 4, Consignação VI - 14 - 19, do Anexo 17, do
Orçamento Geral da R.epública, aprovado pela Lei n.s 13, de 2 de janeiro de
1947.
Art. 3.° - Fica o Ministério da
Guerra autorizado a promover a referida desapropriação, que terá caráter
urgente para efeito do art. 15 do De.,
ereto-lei n,s 3.365. de 21 de junho de
1941.
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Art. 4.° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em CO:ltrário.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Canrooert P. da Costa.

EXECUTIVO

ga, descarga e armazenamento nos
seus portos, em substituição ao aprovado pelo Decreto n. o 21.850, de 13 de
setembro de 1946.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1947.
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Clóvis Pestana,

DECRETO N.o 23.033 - DE 2 DE
MAl ODE -947

DECRETO N.o 23.035 - DE 2 DE
MAIO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Manuel Carneiro a comprar pedras
preciosas.

Aprova Regulamento para o serviço
de tomaãa de contas às estradas de
terro fisca1i:iJadas pelo üov,êrno
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n,» 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Manuel Carneiro, residente em Ituiutaba, no Estado de Minas Gerais, a comprar pe.dras preciosas nos têrrnos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EUURIOO G. DUTRA
Corrêa e Castro

DOORETO N.o 23.034 - DE 2 DE
MAIO m~ 1947
Aprova programa de obras em
substituição ao programa de obras
e aquisições aimnxuio pelo Decreto n.o 21.850, de 1;3 de setembro de
1946.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Fica aprovado o programa de obras na importância total de Cr$ 48.480.651,50 (quarenta e
dto milhões, quatrocentos
oitenta
mil e seiscentos e cinqüenta
e
um cruzeiros e cinqüenta centavos), o qual com êste baixa, devidamente rubricado, para a melhoria das
condições de navegabílldade do Rio
São Francisco e da capacidade de car-

O Presidente da República, usando
da atríouíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento, que com êste baixa, assinado pelo Ministro da Viação e obras
Públicas, para o serviço de tomada de
contas às estradas de ferro fiscalizadas pelo Govêrno Federal.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1947.
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.

Clóvis Pestana.

Regulamento para a tomada de
contas às Estradas de Ferro
fiscalizadas pelo Govêrno Federal
Art. 1.0 Estão sujeitas à tomada
de contas, de acôr do com o presente
Regulamento, as estradas de ferrosujeitas à fiscalização do Govêrno Federal.
Art. 2.0 Quando as estradas de ferro mantiverem, devidamente autorizadas, outros serviços de transporte,
deverão êstes, também, ficar compreendidos na tomada de contas. havendo, porém, separação das contas.
Art. 3.0 A tomada de contas terá
por fim:
a)
fornecer os elementos necessários à fiel observância dos dísposí-

ATOS

DO

PODER

tívos legais e contratuais sob os quais
se rege a estrada no domínio financeiro, bem como a sua fiscalização;
b) permitir, pelas
apurações que
forem julgadas convenientes, qu, o
Govêrno acompanhe e conheça a
vida financeira da estrada.
Parágrafo único. Na conformidade
da letra b dêste artigo, as apurações
a serem efetuadas por ocasião da tomada de contas a uma estrada não
ficarão restritas ao indispensável para o cumprimento do respectivo contrato, mas deverão obedecer às disposições previstas no presente regulamento.
Art. 4 o Comporão as juntas de tomada de contas:
a)
Um engenheiro do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
que será seu presidente designado
pelo chefe da fiscalização local ou pelo Diretor Geral;
b) um representante',
legalmente constituído, do arrendatário ou
concessionário;
c) um representante do Tribunal de Contas;
d)
um representante do Estado,
nas tomadas de contas de concessão
estadual.
§ 1.0 Para secretariar os trabalhos da Junta, o seu presidente designará um funcionário do Departamento Nacional de Estradas de Ferro ou
da própria estrada, sem direito a voto.
§ 2.0 Não
haverá representante
do Tribunal de Contas nas Juntas de
Tomadas de Contas às Estradas de
concessão estadual.
§ 3.° Os trabalhos da tomada de
contas serão preferenciais, não podendo ser retardados ou e·mbaraçados
pelas demais atividades dos membros
da Junta.
Art. 5.°. Salvo dispositivo contratual em contrário, as tomadas de
contas serão anuais.
Art. 6.° As datas para o início das
tomadas de contas, quando não previstas nos contratos, serão fixadas
pela fiscalização local, dentro dos
quatro primeiros meses seguintes ao
período considerado.
§ 1.0 Fixados o dia, a hora e o
local para o início dos trabalhos da
Junta, o chefe da fiscalização local
dará disso conhecimento, com a necessária antecedência. ao arrendatário ou. concessionário, para que constitua o seu representante e colija a
documentação indispensável à tomada
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de contas; ao Estado, quando fôr O
caso, para que indique o seu representante, e ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro para que
providencie a designação do representante do Tribunal de Contas.
§ 2.° O membro da Junta impossibilitado de comparecer pontualmente aos trabalhos dará ciência do seu
impedimento à fiscalização local; a
fim de que esta providencie a sua
substituição.
Art. 7.° Quando a tomada de contas não tiver início na data fixada,
por culpa da ernprêsa, a fiscalização
poderá impor-lhe a multa de Cr$ ...
1.000,00 a Cr$ 10.000.00 e. no mesmo
ato, marcará nova data para o comêço
dos trabalhos, cominando-se multa.
em dôbro, no caso de reincidência.
Parágrafo único. Das multas a
que se refere êste artigo, caberá, dentro do prazo de dez dias da sua imposição, recurso para o Diretor Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, dependendo o enca-minhamento dêsse recurso do prévio derpósito da importância da multa.
Art. 8.° Os trabalhos e resolucões
da Junta serão consignados em ata.
§ 1.0 A ata será lavrada em livro
especial, rubricado pela Iiscalízação
local.. e será obrigatoriamente assinada, com ou sem restrições, por todos
os membros da Junta.
~ 2.° Duas vias da ata e dos demais
documentos, devidamente assinadas e
rubricadas por todos os membros da
Junta, serão remetidas ao Diretor
Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, que encaminhará
as primeiras vias, acompanhadas de
'Seu parecer. ao Ministro da Viação e
Obras Públicas, para deliberação definitiva.
Art. 9.° A apuração das contas
pela Junta e as decisões desta serão
submetidas ao Ministro da Viação e
Obras Públicas, a quem competirá
a-prová-Ias ou alterá-las, proferindo a
decisão definitiva,
Art. 10. Dentro de 120 dias, a
contar da data -em que a tomada de
contas tiver dado entrada no Denartamento Nacional de Estradas de
Ferro, seu Diretor Geral deverá submetê-la, acompanhada do resnectívo
parecer. à deliberação do Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. Se dentro de 60
dias de seu recebimento, o Ministro
da Viação e Obras Públicas não se
tiver pronunciado a respeito. será a
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tomada de contas considerada aprovada para todos os efeitos.
Art. 11. Ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro competirá anular a tomada de
contas em que se verificar irregularidade substancial nos trabalhos (1:1
Junta cu infração de dispositivo contratual, legal ou regulamentar.
Art. 12. A Estrada apresentará à
Junta os seus livros escriturados na
devida forma, assim como os comprovante" e demais papéis relativos às
despesas feitas, e prestará as informações que lhe forem exigidas para
a perfeita e completa apuração das
contas.
Parágrafo único. E' requisito tundamental e conseqüentemente, a sus
Í"(lbservância, condição de anulação
da tomada de contas, o cumprimento
das instruções para a Padrorrlzação
das Contas nas Estradas de Ferro)
tornadas obrigatórias pela Portaria
H.O 469, de 12 de agõsto de 1941 do
Ministro da Viação e Obras Públicas.
Art. 13. Nos seus trabalhos a Junta será autônoma, devendo porém
observar as disposições legais, contratuais- e regulamentares ·e os dispositivos previstos neste Regulamento.
§ 1.0 Nas questões controvertidas
a Junta, ao proceder às suas apurações
e ao tomar as suas decisões, deverá
acatar o critério fh'mado em CD.SOS
análogos pelo Míníatro da Viacão e
Obras Públícas, nas suas deliberações
sôbre outras tomadas de contas. A
.Junta poderá, porém, expor e defender
em ata o seu ponto de vista.
~
2.° A Junta poderá propor a
rctíficaçâo de erros ou falhas verificadas em tomadas de contas anteriores, quando êsses erros ou falhas
tiverem derivado de equívocos, enganos de cálculo, omissões e outras
causas análogas.
Art. 14. A ata de tomada de contas consignará.:

a) as quantias a pagar pelo Govêrno em virtude de requisições de
transportes;
/J) as importâncias a serem recolhidas aos cofres públicos, como contribuição de arrendamento;
c) os lucros ou dividendos correspondentes ao período considerado, cal·culados em tomada de contas, na
forma contratual ou legal, fazendo
expressa menção quando excederem
OB limites fixados no contrato;
d) as importâncias a serem recolhidas aos cofres públicos a título de
cotas de fiscalização;
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e) o montante dos benefícios auferidos pela estrada, ém virtude de
isenção ou redução de direitos aduaneiros;
t) as importâncias da contribuição
da estrada para a respectiva Caixa de
Aposentadoria e Pensões;
[J) os débitos e créditos da estrada
com a fazenda federal ou estadual;
§ 1.0 A ata deverá discriminar as
importâncias correspondentes ao período da tomada de contas e as t'elatívas a débítos, ainda não liquidados, de períodos anteriores.
§ 2.° As contribuições devidas
à
Estrada ou pela Est.rada serão apuradas, tendo-se em vista as disposições
contratuais, em presença do balanço
ela receita e da despesa elo custeio,
Art. 15. Na ata da tomada de
contas deverão estar também consígnados:
a) os recolhimentos efetuados e os
débitos liquidados, pela Estrada e pelos Governos, durante o período da
tomada de contas, com a indicação
dos respectivos comprovantes;
/J) os recolhimentos efetuados e os
débitos liquidados, pela Estrada e pelos Governos, anteriormente ao pertodo da tomada de contas, com indicação dos documentos comprovantes,
quando, por qualquer circunstância,
n2,0 tenham ainda sido consígnados
nas tomadas de contas anteriores.
Art. 16. As contribuições devidas
à União e aos Estados e os impostos
arrecadados pela Estrada e ainda não
recolhidos, correspondentes ao período
da tomada de contas ou aos períodos
anteriores, segundo as conclusões da
Junta, serão imediatamente recolhídas
aos cofres federais ou estaduais. mediante guias expedidas pelo presidente da Junta, ou pelo Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, no caso
de omissão da referida autoridade.
Parágrafo único. Quando os prazos
de recolhimento tiverem sido esgotados, os juros de mora, calculados na
forma devida, deverão ser incluídos
nas guias, mas explicitamente referidos.
Art. 17. A ata da tomada de contas
deverá;
a) citar as leis,
decretos, avisos,
portarias e outros atos em que se fundamentarem as resoluções da Junta,
ou que se referirem a questões tratadas na tomada de contas;
b) adotar a nomenclatura da padronização das contas nas estradas de
ferro, com indicação das expressões
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que lhes corresponderem nas claúsulas
contratuais e nos atos legais.
Art. 18. Sempre que a acumulação
de determinados resultados, apurados
em tomadas de contas sucessivas, interessar à observância de dispositivos
contratuais, legais ou regulamentares,
ou constar dos dados exigidos nas instruções previstas no art. 35, a ata consignará, destacadamente, os montantes acumulados até ao período anterior, as importâncias apuradas relativamente ao período considerado e os
novos totais acumulados.
Parágra.!o único. Ao efetuar essas
apurações, a Junta tomará em consideração, no caso de tomada de contas
anteriores ainda não aprovadas, o que
tiver sido proposto pelas Juntas dessas tomadas de- contas, salvo quando
critério diferente tiver sido adotado
pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas em tomadas de contas à mesma estrada em casos perfeitamente
análogos.
Art. 19. A apuração da receita do
período da tomada de contas far-se-á
pelos livros da Estrada, devida e legalmente escriturados, comprovados os
respectivos assentamentos pelos bilhetes de passagem, guias, recibos de fretes e de quaisquer rendas ordinárias,
extraordinárias e eventuais, bem como
por qualquer documento que a Junta
julgue necessário exigir.
§ 1.0 A _Junta fará consígnar na
ata ou nos documentos anexos. separadamente, a parte da receita do exercício ferroviário e a parte da receita
geral que corresponderem ao período
considerado, tendo em vista a discriminação das contas padronizadas. Para os efeitos contratuais a receita será
apurada conforme as disposições que
a respeito vigorarem e, nos casos omissos, conforme a discriminação da receita geral das contas padronizadas.
§ 2.0 Na verificação da receita, a
Junta terá em vista as tarifas legalmente em vigor.
§ 3.° Serão escrituradas na receíta as rendas ainda não arrecadadas,
correspondentes a bilhetes e passes
emitidos, a objetos despachados e a
outras importâncias creditadas à Estrada no período em questão, observando o disposto no parágrafo anterior. Não poderão ser escrituradas na
receita de um período as rendas que,
embora arrecadadas nesse período, corresponderem a períodos anteriores,
com exceção dos casos em que existi-
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rem disposições expressas em contrário.
§ 4.°
Quando a. Junta ver1f1car
que uma parcela da receita, correspondente a período cuja tomada de
contas já tíver sido efetuada, não foi
escriturada no período competente,
procederá na forma do § 2.° do ar.
tígo 13.
Art. 20 As despesas por conta de
capital, por conta dos Fundos de Me.
lhoramentos e Renovação Patrimonial,
ou por conta de Subvenções e Dotações Especiais para melhoramentos e
reaparelhamento das ferrovias, só serão
aceitas quando estiverem de acôrdo
com os projetos aprovados ou aucorízações recebidas. e até os limites dos
orçamentos aprovados.
Parágrafo único. As despesas com
aquisições por conta de capital, que se
enquadrem na conta 11.° 1.133 - móveis e utensílios - independerão de
autorizações prévias para cada CI'SO
concreto, ficando, entretanto, sujeitas:
a) a dois limites máximos fixados
anualmente um para cada aquisição, e
o outro para o total das aquisições no
ano;
b) ao exame, à posteríorí, da Junta
de Tomada de Contas.
Art. 21. A classificação das despesas nas diversas contas, tais como:
custeio, capital fundo de melhoramen-:
tos, fundo de renovação patrímoníal,
dotações especiais, e outras, -será feita.
de acôrdo com os contratos, leis, regu,
lamentos e instruções vigentes ou autorizações do Govêrno; nos casos
omissos, a Junta firmará o seu critério, fazendo constar da ata as razões
em que o fundamentar.
Art. 22. A Jtmta entrará no exame
legal, formal e moral das despesas, em
face dos projetos aprovados, autorizações concedidas, contas e faturas com
os competentes recibos, fôlhas de pagamentos, notas de consumo e, em geral, dos documentos que os comprovarem.
Parágrafo único. A Junta poderá
glosar a despesa que não estiver claramente especificada no comprovante.
Art. 23. As glosas serão individualmente consignadas na ata ou nos documentos a ela anexados com especificação de sua natureza e das razões que
as determinarem.
Art. 24. As resoluções da Junta se·
rão tomadas pelo Toto da maioria.
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§ 1.0 O voto divergente de qualquer membro da Junta será obrigatoriamente consignado na ata e terá o
caráter de protesto, para ressalvar o
direito à reclamação futura, se no Julgamento final da tomada de contas
não fôr êle adotado pelo Mimstro da
Viação e Obras Públicas.
§ 2.° Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente da Junta,
ressalvado o disposto no parágrafo anterior.
§
3.° Cada questão controvertida
será votada em separado.
Art. 25. As despesas de custeio da
estrada serão as definidas como tais
nos respectivos contratos e aquelas que
o Ministro da Viação e Obras Públicas
autorizar a incluir nessa conta.
Nos casos Olr.Ü,sOS, a Junta terá em
vista a dtscriminacão das contas padronizadas correspondentes ao custeio
e os aspectos legal, formal e moral
das desnesas.
Parágrafo umco , Quando houver
a devida autorização, despsas, que
pela sua espécie couberem no custeio.
poderão ser escrituradas em outras
contas.
Art. 26. Só será.. computado na des_
pesa de custa'o do periodo considerado o ms.tc rt»l r?31mente darlo 8. consumo nesse período, o qual deverá
figurar 0'810 custo real, dsduztdo das
respectívas Ia turus e contas. De um
modo g:cnl, só serã.o escrituradas, co,
mo despcsus cr cu~t.cio do período da
tomada /),: contas, desnesas reterenÜ~~ 30S c,c1'\'ico, no mesmo periodo.
Art. 2"1. Qmmclo o custeio incluir
despesas 110 Extcl'ier. com a alta a dminstracão da cmprêsa arrendatária
ou concessioná.rta. os documentos cor..
recponc1ent8s serão enviados ao Brasil a
tempo de s'crem presentes à
Junta da tcmaria de contas, :Ê:sses
documentos, assim como quaisquer
outros proveníentcs do estrangeiro,

trarão o visto do funcionário indicado
pelo Govêrn o.

Parágrafo único. O visto de
que
tra t:l ê,te arti~w não importa em
aprovacão das despesas.
Art. 28. O r eccnhc címetno de des.,
pesas efet.uadas pelo arrendatáro ou
concessíonárto em Conta de Capital,
para fins de resgate ou reembôlso ou
para outros efeitos contratua's, será
baseado na apuracão do custo real ou
no mrr-tant (1(' m edicões cfpt113"as
de acôrdo com tabelas de preços apro.,
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vadas. As medições serão utüízadas
para o reconhecimento das despesas
com a, construção das estradas de ferro, no referente a operações preliminares, movimento de terras, preparação do terreno, pregação da linha e
transporte de materíaís para a construção. Far-se-á a apuracão do custo
real para o reconhecimento das des,
pesas com a construção de obras de
arte e edítíc'os, das despesas de aquis.ção ele material rodante, de tração
e de oficinas, e, em geral, das despesas efetuadas em aquisições e serviços que não se enquadrem na discriminação do período anterior referente às medições,
§ 1.0 As despesas efetuadas,
em
Conta de Capital, com a aquisição de
tr.Ihos e respectivas peças metálicas
de pr egacão serão avaliadas nor meio
de medições, depois de realizada ao
pregação da linha. Em se tratando de
despesas reembolsáveis pela União,
poderão ser feitos pagamentos anteriores à aquisição ou à medição, ba,
seadcs em orçamento estimativo, os
quais constituirão adiantamentos suo
j;"tos à comprovação por ocasião da
tomada de contas, na forma dêste parágrafo,
§ 2,° As medições serão efetuadas
pela fiscal'zação local e os documentos correspondentes serão examinados
pela seção competente do Departa,
mento Nacional de E o tr 3c a s de Fe;'::o,
que organizará as fôlhas - resumo
em que serão discriminados os serviços e os correspondentes preços.
§ 3.° As medições obedecerão às tabelas de preços, aprovadas pelo Mtnistro da Viação e Obras Públicas e
ficarão sujeitas à aprovação do Diretor Geral do Departamento Nacícnal
de Estradas de Ferro,
s 4.° As despesas cnm servcos sujeitos a medição serão reconhecidas
pela .Jun ta. de,pois da aprovacão a
que se refere o parágrafo anterior.
Art. 29, Sôbre o movimento da Conta C3 1",;t 31 3 ata deverá 8,.,rpOc"tar:
a) Demonstraçân das ímportãncías
reconhecidas e das importações glosa das na despesa, no período consí;
d arad o, especificando-se a sua natur eza; ates de autorização e o mais

qu- se

f'l'7 C r

nr;cesl:q,rin"

quadro das despesas autorizadas
" ainda não totalmente efetuadas ou
reconhec'rlas. especificando os montantes dos orçamentos e os restantes
disponíveis para novas despesas a
comprovar.
b)

no
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Ar,t. 30. Ao consignar em ata o
montante do capital investido na estrada, até o fim do período considerado, a Junta distinguirá:
I - o capital investido pela União,
ou pelos Estados, ou real'zado por
qualquer forma que exclua o direito
do concessíonárío ao reembôlso ;
Ir - o capital investido pelo concessionárío e devidamente reconhecido,
díscrímínando-se:
a) a parte amortizada ou resgatada;
b) a parte por amortizar ou resgatar.
Parágrafo único. O capital que o
concessionário alegue haver investido,
mas que não tenha sido devidamente
reconhecido. não será computado em
nenhuma das parcelas a que se referem as letras a e b dêste artigo.
Art. 31. Excessos de despesas, decorrentes da diferença entre as taxas
de câmbio das remessas de fundos para o Exterior e as previstas nos or.,
çamentos aprovados, serão aceitos
quando as remessas se realizarem nas
épocas Estabelecidas
pelo Govêrno;
fora dêste caso. o Govêrrio decíúirá
como entender acertado.
Art. 32. Quando a tomada de contas abranger também a receita e a
despesa dos Fundos existentes na Estrada (Fundo de Renovação Pu trL
moníal e Fundo de Melhoramentos)
serão consignados em ata, com relação aos d.tos Fundos:
I - as arrecadações mensais;
II - os juros escrrturados na receita;
III - os recolhimentos comprovados e os recolhimentos em atraso;
IV - os
levantamentos efduados
pela estrada.. indicando os respectivos
atos de autorização;
V - as importâncias reconhecidas e
as importâncias glosadas na despesa,
com esp ecíficacão de sua natureza,
atos de autorização e outros detalhes
julgados .ndíspensáveís ; e em anexos:
a) quadro das despesas autorizadas
e ainda não totalmsn te eretua c as ou
reconhecidas, com
especificação dos
montantes dos orcam.: r-t os P
°9lsos
dísponíveís para as novas despesas a
comprovar;
b) o balanço geral das contas e o
balanço das contas dos dtpó:,;itJ's. b3n_
cárlos, com especificação do
saldo
M
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geral do fundo, do saldo em depósito
no banco e do saldo em poder da
estrada,
Art. 33. Sempre qU.2 necessárto, poderão ser expedidas instruções complementares em que serão determina,
das outras apurações. não r- terídaa
explicitamente no presente Regulamento.
Art. 34. O presente Regulamentorevoga as instruções aprovadas pela
portaria do Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas, de 4 d" abril de 1923
e entrará em vigor para as tornadas
de contas iniciadas posteriormente à
sua puolícação.
Rio de Janeiro. 2 de maio de 1947.
-

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.036 - DE 2 DE
MAIO DE 1947
Aprova projeto e orçamento 'Para a
dragagem do canal de acesso e da
bacia de evolução do pôrto de Laguna.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número I, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de Cr$ 6.800.000,00 (seis milhões
e oitocentos mil cruzeiros), os quais
com êste baixam, devidamente rubricados. para a dragagem do canal de
acesso e da bacia de evolução do pôrto de Laguna, no Estado de Santa Catarina.
Rio de Janeiro. 2 de maio de 194'1,
126. 0 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.O 23.037 - DE 2 DE
MAIO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos reiativos a obras e melhoramentos
pôrto de Pôrto Alegre.

'1.0

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância total de Cr$ 289.086:10 (duzen-
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tos e oitenta e nove mil e oitenta e
seis cruzeiros e setenta centavos), os
quais com êste baixam, devidamente
rubricados, relativos a obras P. melhoramentos no pôrto de Pôrto Alegre de concessão do Estado do Rio
Gr~nde do Sul - construção de uma
balança, em caixa subterrânea, e da
cobertura do vão livre entre os armazéns A-3 e A-4 e instalação de 'ama
subestação retificadora de corrente
elétrica, com potência de 175 KW --,
devendo as respectivas despesas, até o
limite. indicado correr por conta do
concessionário ~ constituir, após exame e aceitação em regular tomada de
contas, parcelas da primeira conta de
capíta; adicional referente ao decênio de 14 de agôsto de 1944 a 13 de
agõsto de 1954, nos têrmos do artigo 9.° do Decreto n.o 24.599, de 6 de
julho de 1934, combinado com a cláusula XX do contrato de concessão.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1947,
126.0da Independência e 59.° da Repúblíca.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana
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DECRETO N.o 23.038 - DE 2 DE
MAIO DE 1947
Introduz modificações no Decreto 8Úmero 22.469, de 18 de janeiro de
1947.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam subs-tituídas, pelas
que acompanham êste Decreto, no :Iue
diz respeito às Séries Funcionais
mencionadas, as Tabelas Numéricas,
Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista e relação .10minal respectiva, de repartições :10
Ministério da Aeronáutica, anéxas a·J
Decreto n.o 22.469, de 18 de janeiro
de 1947.
Art. 2.° l!:ste Decreto vigorará a
partír de 1.0 de janeiro de 1947.
Rio de Janeiro, em 2 de maio de
1947, 126.. ° da Independência e 59.- da
Repúblíoa,
EURICO G. DUTRA

Armando Trompol9d:..

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE MATERIAL DE AERONAU'l'IC'\ -

SUB-DIRETORIA DE TtrncA AERONAUTICA

Tabela Numérica Suplementar

~
fn

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I

I Nat.
I
I

de função (cont.)

II
I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Cr$

I

I
I
I
1 I Engenheiro aeronáutico ...
5.250,00
1 I Engenheiro especializado
em aviação ............ I 4.200,00 I
I
--I
2 I
II
I
I
I

I

I

I

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

I

I

1
_ _1_
2

8

I
Referência

I

Engenheiro Especializado

II

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

j ...........................
t

I
I

XL I
XXXVII

I

I

Tabela

'"d

~

~

~

I
.....

c:,;

w

....

""

>1>0

DffiETORIA DE MATERHL DE AERONÁUTICA -

DEPÓSITO DE AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I
I

Séries funcionais

-I

Mestre

15

I

II Referência II Tabela
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II xx II Ordinária
Ordinária
1

I

~\I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número I
de
I
funções i

I

1

I

I

I

I Referência

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

--I
1 I
I
I
I

1I

I

I
1

1

I
I

3 I
12 I

--I
16

\

I

I

Dentista

J

XVIII

Séries funcionais

1
I

XV

I

I

I

Mestre
XXI
XX
XVIII

~

o00

Tabela

8

;g
~

~

I

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DE AERONÁUTICA -

PARQUE DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

I

I

I
I

:1

Número
de
I Nat. de função (cont.)
funções

1

II
1

o-s

I
mente Elétrico ........ I

I

2.850,00

I
I
I Tabela

II
I
I
I

I

I
I
I
I

I
I

I
especíalizado em]
II Técnico
Aeronáutica ........... [

[

5.250,00

I

I

I
I
I

II

I

[

I
I

I

I Técnico em revisão, repara-I
ção de aparelho de bor-I
I
do e rádio- elétrico ·.·.1
I
1 I Técnico em revisão, repara-I
I
ção de aparelho de bor-]
do e rádio-elétrico ..... 1
I

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

II Fiscal de Seção de Equipa-II
I
I

I
I

I

I
I
I

"

4.200,00

I

I
J

3. 750,o.}

i

I

I

I
I

I

I

Número I
de
I
runções

I
I
I

I

1

Séries funcionais

Fiscal de Seção

IReferência I
I
II
I

\

I
I
I ........................... I XXVIII

--I
1

I

I
I
I

I

I

I

\

Engenheiro Especializado

I
I
I
I
I
I

\

I
I
1 I ........................... I
XL
--I
I
1 I
\
I
I
I
I
I
Radiotécnico
1
I
I
I
1 I ........................... I XXXVII
I
I
I
I
I
1 I ............................. I XXXIV
--I
I

I

Tabela

~
til

8
'ti

~

i:';j

i
~

"

I

I

2

I

I

I

I

I

....

""

<>1

...

C4

CD

GABINETE DO !,[INISTRO -

ESCOLA DE AERONÁUTICA

Tabela Numérica Ordinária
~

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

funções

I

I
I

Séries funcionais

I

Referência

I
II
I
I
I
I

gt-J

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I
II
I

Tabela

Número
de
funções

I
I
II

Séries funcionais

-6

Tabela

!ReferênCia

I
Tradutor
I
I
1 I ........................... I
2
3

:5

\

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

II

i
~

XXIll
XXII i
XXI I

II

!i

~
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DECRETO N.o 23.039 - DE 5 DE
MAIO DE 1947
Autoriza a cidadã brasileira Luísa Lage
a pesquisar õçua mineral no município de Santo André, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. LO Fica autorizada a cidadã
brasileira Luísa Lage a pesquízar água
mineral em terrenos situados no lugar denominado oasr de Pedra, distrito de Ribeirão Pires, município de
Santo L ndré, Estado de São Paulo,
nu \.8, área de quatro hectares e cinqüenta e nove ares (4,59 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice no marco do quilômetro quarenta e quatro (km 44) da rodovia
Ribeirão Pires da Adutora do Hio
Claro, e os lados a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300m), quarenta eoib
graus nordeste (48°· NE); duzentos e
cinqüenta metros (250m), quare.va
e dois graus sudeste (42° SE), sessenta e sete metros (67m) , quarenta
e oito graus 'Sudoeste (48° SW); trezentos e quarenta e dois metros
(342m), oitenta e cinco graus noroeste (85° NW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêtíca
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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1947,
126.° da J.ndependência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.040 - DE 5 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alcenor
de Oliveira Correia a pesquizar calcário e associados no município de
Matozinhos, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, número I, e nos têrmos dos,
arts. 152 e 153 da Constituição. decreta:
Art. LO Fica autorizado .0 cidadão
brasileiro Alcenor de Oliveira Correia
a pesquízar calcário e associados em
terrenos situados no lugar denominado Goíabal, de sua propriedade. na
distrito de Prudente de Morais, município de Mato~n11os, Estado de ~1i
nas Gerais, numa área de dois hectares, setenta e dois ares e oitenta centiares (2.7280 ha) , delimitada por um
losango. com duzentos metros (200m)
de lado, que tem um vértice a quatrocentos e quarenta metros (440m)
no rumo magnético onze graus noroeste (11° NW) do quilômetro seiscentos e sessenta e quatro (664km)
da Estrada de Ferro Central do Brasil, no trêcho Sete Lagôas-Belo Horizonte, e os lados divergentes do vértíce considerado têm os seguintes rumos magnéticos: sessenta grau" nordeste (6()<1 NE) e setenta e sete graus
noroeste (77° NW) .
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquíza, que será uma via autêtíca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divísãó
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
. Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.041 DE 5 DE
MAIO DE 1947
Autoriza a cidadã brasileira Maria
José de Aquino a pesquisar calcário e quartzo no Municipio de Prados, Esttuio de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I,e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art.' 1. o Fica autorizada a cidadã brasileira Maria José de Aquíno a
pesquisar calcário e quartzo na fazenda Vista Alegre, no lugar Mata
do Ribeirão, no Distrito de Coroas,
Município de Prados, Estados de Minas Gerais, em terrenos de sua propriedade, numa área de vinte e nove
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Ponan

hectares e quarenta ares (29,4Ü1ha)
delimitada por um polígono que tem
um vértice a mil seiscentos e quarenta

e

dois

metros

(L 642m)

no

rumo magnético sessenta e seis. graus
Sudoeste (66 SW) do centro do pontilhão da rodovia Tiradentes-Barroso, sôbre o córrego da Lagoa, e os
lados a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e ru0

mos

" EXEC~TTVO

,

magnéticos:

seiscentos

metros

600m), vinte graus _ Sudoeste (20 0
SW) quatrocentos metros (400m), se-

tenta graus Noroeste

tocentos

e

(700 NW);

setenta metros

oi-

(370m) ,

vinte graus Nordeste (20 0 NE); quatrocentos e oitenta metros (4BOm),

Art. 2. ° O. título. da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (01'3 5.000,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da. Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura ,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro,. 5 de maio de 1947,
126. ° da Independência é 59. o da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

trinta e sete graus sudeste (37°SE).
Art.

2. o O titulo da autorização

de pesquisa, que será. uma _via au-

têntica ,dêste Decreto" pagará a taxa
de _trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão 'de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.'.
Arb. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1947,
126. ° da Independência e 59. o da Re-

pública.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o.23.042 - DE 5 DE
MAIO DE 1947
R,enova o d~~C;;t~grond~

1~74201,

de 26

O Presidente da República, usan-do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro
de _1940 (Código de Minas). combinado com o Decreto-lei n.c 9.6(J5' de
19 de agôsto de 1946, decreta:
'.

. Art. Lo Fica renovada pelo prazo
improrrogável _de um (1) ano nos
têrmos da: letra b, do ar-t. 1.'0, do
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de' agôsto
de 1946, 'a autorização conferida à
empresa Miner~ção Oeste Limitada,
pelo _Decreto numero dezessete mil e
um (17.001), de vinte f, seis (26) de
Outubro de mil novecentos e quarenta e quatro (944), para pesquisar
carvão mineral e associados no Munícípío de Orleans, Estado de Santa
Catarina.

DECRETO N.o 23.043
DE 5 DE
MAIO DE 1947
Renova o Decreto n. ° 16.554, de 8
Setembro de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.? 1.985, üe ,29. de janeiro
de '1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n. o 9.605, de
19 de agôsto de 1946, decreta:
Art.. 1,° Fica renovada pelo ,prazo'
improrrogável de um O) ano, nos
termos de letra o, do art. 1. 0, do'
Decreto-lei n.o 9.605, de 19 de agôstc '
de 1946, a autorização conferida .ao
cidadão brasileiro Nagtb .Kfouri pelo'
Decreto n. o dezesseis mil quinhentos
e cinqüenta e quatro (16.554) de oito
(3) de setembro de mil
novecantos
c quarenta e qu-ªtro (944) para pesquis ar carvão mineral e associados
no Muntcipio de Orleans, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2. ° 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. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrári-o,
Rio de Janeiro, 5' de maio de 1947,
126. ° da' Independência e 59.0' da
pública.

Re-

EURICO G. DUTRA.

Daniel dê Carvalho.
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DECRETO N.o 23.044 - DE 5 DE
MAIO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, Tabelas Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista de repartições do Ministério da Agricultura
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, das
Tabelas Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista do Instituto Agronômico do Norte, do Serviço
Nacional de Pesquisas Agronômicas,
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas e da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário para igual Tabela da Divisão do
Orçamento do Departamento de Administração, respectivamente, uma
função de Assistente de Administração, referência XL, e uma de Técnico
em Organização, referência XXIX.
Art. 2.° As funções transferidas
continuam a ser exercidas pelos seus
atuais ocupantes.
Art. 3.° 1l:ste Decreto vigorará a
partir de 1 de maio de 1947.

139

EXECUTIVO

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.04.5 - DE 5 DE
MAIO DE 1947
Retifica a tabela anexa ao Decreto
n. O 22.863, de 7 de Abril de 1947

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica substituída, pela que
acompanha êste Decreto, a tabela anexa ao Decreto n. o 22.863, de 7 de
abril de 1947.
Art. 2.° 1l:ste Decreto vigora a partir de 9 de abril de 1947.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

...

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO DE FZRr,IENTAçÁO -

:s

pê-~o DE ANÁLISE DE VIN HO EM SÃO PAULO

Tabela Numérica OrdinárL,

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

II
!

5

1
1
1
1
1
2

I

Séries funcionais

Referência

I

Tabela

Núme;o \
de
funções

I

I

Auxiliar de
Escritório

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

1
4

SITUAÇÃO PROPOSTA

Auxiliar de
Escritório

I

I

VIII
VII

Séries funcionais

Ordinária
Ordínáría

1
6

IReferênda
I

Tabela
ll>

tl

fIJ

\

I

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

t::j

o
VIII
VII

'ó

g

l;l

7

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

XI

I:::::::::::::::::::::::
.......................

IX
VIII
VII
VI

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

X

Ordinária
Ordinária
Or<linária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

7

1
1
3

1
1

2

I.....~~~~~~:~~~~~ ..... \
. ......................
. .......................
.......................
.......................
.......................

~

8

XI

t:l
éj

X
IX
VIII
VII
VI

9

Servente

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

1
1

2
I

VI
V

Ordinária
Ordinária

1
3

4

...... .

~~~~~~t~

... . • . ..\

1·····················.. 1

VI
V

I
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23.046 - DE 7 DE MAIO
DE 1947

Suspende o funcionamento em todo
o Território Nacional da "Confederação dos Trabalhadores do
Brasil".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conferem o
art. ~7, n.o I, da Constituição, e o
art. 6.° do Decreto-lei n,> 9.085, de
25 de março de 1946, e
Consíderando que é dever precípuo
do governo manter as associações sindicais rigorosamente dentro de suas
finalidades legais e afastadas dos movimentos políticos e sociais'
Considerando que na sistemática da
Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-lei n.? 5.452, dé
I, de m!!-io de ~943, as associações profíssíonaís que integram o quadro sindical brasileiro são, apenas, os síndícatos, federações e confederações,
.aquêles como orgaos de primeiro grau
e estas como associações sindicais de
grau superior (arts. 511, 512 533 535
558, 570 e 577) ;
'"
Considerando que na consonância
do disposto na mesma Consolidação
das Leis do Trabalho, somente as ass~iações profissionais constituídas por
atividades ou profissões idênticas Similares ou conexas, poderão ser' reconhecidas como sindicatos (artigos
511, 515, 517, 519 e 558);
Considerando que a mesma Consolidação das Leis do Trabalho faculta
aos sindicatos organizarem-se em federação, quando representem um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, e que as
confederações, de igual modo, devem
ter c~ráter especifico, reunindo rederações do mesmo plano, na forma
do disposto no seu art. 535;
oonsíderando que o reconhecimento,
.como síndícato, das associações profissionais previstas no plano geral do
enquadramento, está sujeito à prévia
satisfação de exigências legais e que só
ao Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio compete conceder às mes.mas as prerrogativas estatuídas em lei
(arts. 511 a 521, 558, 570 e 577) ;
Considerando que o reconhecimento
das federações é de atríbuíção exclusiva do Presidente da República (artigo 537, parágrafo 3.0 , da Consolidação
das Leis do Trabalho) ;
Considerando que a Consolidação
das Leis do Trabalho desconhece, como
.órgãos sindicais, as chamadas "Uniões
,Sindic~is", pois na forma ao quanto
-estatuí, somente assegura condições de

EXECUTIVO
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VIda aos sindicatos, federações ou confederações ínstítuídas pelo modo e nas
condições previstas no Título V da
mencionada Consolidação;
. qons!dera~do que as associações
C1VIS nao podem, no seu funcionamento, avocar o direito de representação
" defesa de interêsses das respectivas
categorias profissionais, conferidos
exclusivamente às entidades sindicais,
legalmente reconhecidas, como acontece com as "Uniões Sindicais'"
Oonsíderando que a legislação'vigent? se harmoniza com a letra e o espírito do art. 159 da Constituição Federal, pois, se o legislador constítuínt~ a?segurol;l a liberdade de associação
sindical, deIXOU, entretanto à legislação ordinária a regulamentação da
forma de sua constituição;
Considerando que a "Confederação
dos Trabalhadores do Brasil" é integrada, em todo o território nacional
por. uniões. sindicais e delegações, as
quais funcícnam sem o imprescindível
registro no Ministério do Trabalho
Indústria !: Comércio, conforme pre':
ceítua o Título V da Consolidação das
Leis do 'rrabalho;
Considerando que a coexistência,
com os mesmos fins, de órgãos sindicais legitimamente reconhecidos com
outros que funcionam em desacordo
com a legislação sindical víaente tem
contríbuído para provocar," entre os
proprios trabalhadores, atritos e aaítações que se refletem prejudici~l
mente nos centros de produção, perturbando o rendimento do trabalho
a ordem e a disciplina;
•
Considerando que paralelamente à
sua atuação trabalhista de defesa e
representação, .que ilegalmente vem
exercendo, a "Confederação dos Trabalhadores do Brasil", desenvolve
ainda intensa ação política, que a lei
veda, até mesmo às entidades sindicais reconhecidas;
Considerando que as atividades da
"Confederação dos Trabalhadores do
Brasil", no seio dos sindicatos e centros trabalhístas, têm sido, além de
Ilegais, contrárías à harmonia e paz
SOClalS;
Considerando, finalmente, que o
Govêrno faltaria às suas atribuições
constitucionais se deixasse de cumprir, 'pelas formas legais, o dever que
lhe Incumbe, pela Constituição e as
leis, cuja execução e observância está
disposto, pejos meios a seu alcance, a
aS;>6gurar, resguardando o bem públíco, a segurança da coletividade e
do Estado e a ordem pública e social
(arts. 2.0 e 6.· do Decreto-lei nüme-
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ro 9.0fr5, de 2,5 de março de 194'6),
decreta:
Art. 1.0 :É declarado suspenso, pelo
prazo de seis meses, nos têrmos dos
arts. 2.° e 6." do Decreto-lei n.? 9.08'5,
de 2,5 de março de 1946, o funcionamento da "Confederação dos Trabalhadores do Brasil", das "Uniões Sindrcats", das delegações destas e de
quaisquer outras associações profissionais, não registradas como sindicatos,
que a elas se tenham filiado ou delas
sejam órgão-s integrantes.
l\.!'t.

?O

OS

:3~n[1.iC?,tos

que tenham

se filiado ou contribuído para as entídades referidas no art. 1.0 terão
suas diretorias e conselhos físcaís
susbtítuidcs por .Juntas Governativas
nomeadas pejo Mlnistro do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Parágrafo único.

As Juntas Go-

vernatívas serão constituídas de três
membros! integrantes do quadro social do sindicato. A elas será confiada sua adminístração. até que se processem as eleições sindicais, na forma
do que dispõe o Decreto-Iei n.? 9.502,
de 23 de julho de 19406, alterado pelo
l)ecreto-lei n.s 9.6'15, de 29 de agõsto
de 1916.
Art. 3.° O Ministério Público Federal, nos têrmos do parágrafo úni-co,
do art , 6.0, do Decreto..lei n.v 9.0'85,
de 25 de março de 194J3. promoverá,
impc'iats.meDt.e. a díssolucão das entidades referidas no art , 1.0 dêste
decreto.
Art. 4.° O Ministério do Trabalho,
Indústria e Cmnércio
prestará ao
lVCnis':ério da .JIlstiça e Negócios Interíorcs a necessária colaboração para
a perfeita observância e fiel execução
dê,te decreto.
Art. 5.° O Minístérto da Justiça
e Negócios Interiores adotará as provídêncías indispensáveis
à pronta
execução do presente decreto.

Art. 6.° :t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re...
vogadas as disposições em contrário.
Rio de J[Lneiro, 7 de maio de 1947,
da Independência e 59.° da.

1~)5."

República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
Morvan Figueiredo.

EXECUTIVO

DElCRETO N.O 23.047 - DE 7 DE
MAIO r s 1947
Exclui do regime de fiscalizaç.ão a
firma que menciona.
O Presídente da R'e'Pública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Consbítuíção Federal, e nos têrrnos do disposto nos
artigos 4.° e '7.° do Decreto-rei número 4.8017, de 7 de outubro de 1942,
e do art. 4.°, parágraéo único, do Decreto-lei n. 5.661, de 12 dê julho de
1943, e
Gons1dera.ndo que a oomíssão de
Reparações de Guerra, no uso de suas
atribuições legais, propoz a exclusão
da Soded3!de Anônima para Fiação
Maíharía Iridiana do regime de fis.•
calízação em que atualmente se encontra, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída a Sociedade
Anônima Para Fiação Maliharia Indiana, com sede em SE. ~ Paulo, do
regime de nscaíízação, cessando as
funções do respectivo Fiscal.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 194'7,
126.° da Independência e 59.° da República'.
EURICO G. DUTRA.
Raul re- ·Ides.

DE:ORE'I'O N. ° 23.0,48 - DE 7 DE
MAIO DE 1947
Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de dois imóveis, necessários a serviço do üxér:
cito Nacional.
O Presidente da Repúblka, tendo
em vista o § 16 do art. 141 da Constituição Federal e usando das atribuições que lhe co-nfere o item I do artigo 87 da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utãlídade
pública, de acôrdo com os artigos 2."
e 6.°, combinac'r- com as letras a e
b do art. 5.°, tudo do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
a desapropriação dos imóveis abaixo
discrtmínados, situados na Capital
Federal e necessários a serviço do
Exército Nacional:
1) Imóvel situado à Rua Garnier
n.s 460, de propriedade atribuída
a Agostinho dos Santos Amado:
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2) Imóvel síbuado à Rua Garniez
n.O 4716, de propriedade atribuída
a Os6rio Buriche do' Santos.
Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação r rrá custeada pelos recursos da Caixa Geral de Economias
da Guerra.
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a referida
desaoroprtação, que terá caráter urg'en'te para efeitos do art. 15 do Decreto-lei n. O 3.365, de 21 de junho de
1941.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EuRICO G. DUTRA.
Can1'Dbert P. da Cosia.
DECiRfETO N. ° 23.049 MAIO DE 1947

DE

7 DE

Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de três áreas
de terrenos nccessàrios para a construção âe quartel para uma Unidade
do Exército Nacional.

O Presidente da Rep'Úblka, tendo
em vista o § 16dL art. 141 da Constituição Federal e usando das atribuições que lhe confere o item I do artigo 87 da mesma Constrtuição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, de acôrdo com os artigos 20
e 6,0, combinados com as letras a e b
do art. 5°, tudo do Decreto-lei nú.,
mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
a desapropriação das áreas de terrenos abaíxouíscrímínados, situados na
Cida'de cie São Borja, Estado do Rio
Grande do Sul, e necessários pa-ra a
construção de quartel para urna Unidade do __xórcito Nacional.
1) Area aproximadamente de .....
17.226,00 m2 (dezessete mil duzentos e vinte e seis metros quadrados), de propriedade atribuída a .Judíte Kruel Corrêa'
2) Area aproximadamente de - .....
16.850,00 mz (dezesseis mil oitocentos e cinqüenta metros qua.,
drados) , de propri _de atribuída a Elias de Mendonça Dias;
3) Area aproximadamente de .....
16.744,00 m2 (dezesseis mil setecentos e quarenta e quatro me__
tros quadrados), de propriedade
atríbuída a Oscar I;.'vangelista
Ritzel.
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Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos
recursos constante; da Verba 4, Oon,
sígnação VI - 14 - 19, do Anexo 17
do Orçamento Geral da República.
aprovado pela Lei n.? 13, de 2 de janeiro de 194'7.
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a referida
desapropriação, que terá caráter urgente para efeitos do art..15 do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126.° da Indenendêncía e 50.° da Re_
públíca ,
EURICO G. DUTRA.
Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.o 23.050 ~ DE 7 DE
MAIO DE 1947
Renova o Decreto n.o 17.441, de 27 de
Dezembro de 1944.

O Presidente da Repúblioa usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n,> I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe ) Decretn.Ieí
n.v 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-Ieí n. O 9.605, de 19 de agõsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano nos têr..
mos da. letra b, do artigo 1.0, do De-.
ereto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à cidadã
brasíletra Glória Campos Nogueras
pelo decreto dezessete mil quatrocentos e quarenta e um 07.441), de vinte
e sete (27) de Dezembro de mil no;
vecentos e quarenta e quatro (1940
para pesquisar mica e associados no
município de fOanta Maria do Suassui
do Estado de Minas Gerais.
Art; 2. 0 O título 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.
Art. 3.° Re·vogam-se as disposicões
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126 0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carva.lho
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DE 7 DE

MAIO DE 1947
Retifica o artigo 1.0 elo Decreto número 15.934, de 28 de junho de 1944
O Presidente da República usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 87, n.? T,da Constituição ,e nos
têrmos do Dccrcto-ieí n.v 1.935, de 29
de janeiro de lS40 (Código de Minas) .
dscret?:
Art. 1.0 Pica retificado o artigo primeira (1.0) do Decreto número quinze
mil novecentos e trinta e quatro ... ,
(15.934), doe vinte e oito (28) de junho
de mil novecentos 'e quarenta e quatro
C-941) o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizada a emprêsa
de mineração Mármores e Pedras do
Brasil Ltda. a pesquisar mármores e
associados numa área de trinta hectares (30 ha) situada no distrito de
Senador Côrtes, munícípto de Mar de
Espanh.a, do Estado d.e Minas Gerais
e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a auinhentos e sessenta metros (560 m) , 'no rumo magnético onze
graus noroeste (110 NW) da ponte da
estrada que liga Mar de Espanha à
jazida em exploração sôbre o córrego
das águas e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil metros (1.000
metros), sessenta e cinco graus nordeste (65° NE); trezentos metros (300
metros), vinte e cinco graus noroeste
(25 0 NW).

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e suá
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Prnducão Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ia.neiro, 7 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.' da R€pública.
EURICO

G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECrm'I'O N.o 23.052 -- DE 7 DE
1\,1AIO DE 1947
Concede à Dal Zotto, Eder & Companhia Limitada aútorizacâo para
funcionar como emprêsa de energia

elétrica;

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

EXECUTIVO

tendo em vista o disposto no Decretolei n. O 938, de 8 de dezembro de 1938,
e o que requereu Dal Zotto, Eder &
Companhia Limitada., decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Dal Zotto,
Eder & Companhia Limitada, com
sede na cidade de Caxias, Estado do
1,"10 Grande do Sul, autorização para
funcionar como emprêsa de energia
elétrica de que trata o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938
ficando a mesma obrigada, para o~
seus objetivos, a satisfazer integralmente as extgêncías do Código de
Águas (Decreto n. ° 24.643, de 10 de
Julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação dêste ato.

Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publícação,
revogadas as disposições em contrãfio.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.053 DE
MAIO DE 1947

7

DE

Autoriza a ciâaâã brasileira Maria de
Lourdes Pereira' Nunes Coelho a
pesquisar mica e associados no município de Peçanha, do Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo
87, n.s I, 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 Lourdes Pereira
Nunes Coelho a pesquisar mica e aSSQcíados numa área de quarenta e oito
hectares e noventa e cinco ares .,., ..
(4S,95ha), situada na fazenda da Lapa, distrito de Ramalhet·e do rnunícípio de Peçanha, do Estado de Minas
Gerais e delímítada PCl' uma linha poligonal que tem um vértice a duzento-s metros (2Mm), rumo cinqüenta e
oito graus sudeste (58.° SE) magnético da confluência dos córregos Arroz
e Chácara do Manuel Lourenço e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500m),
cinqüenta e oito graus sudeste (58.0
SE); mil e duzentos metros (1. 200m) ,
vinte graus sudoeste (20.° SW); sete-
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cent-os metros (700m), vinte e quatro
graus noroeste (24.° NW); oitocentos
metros (SOOm), vinte graus nordeste
(2{).0

NE).

Art. 2.° - O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,0.0.) e suá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mtnístérío da Agricultura.
Art 3.0 -

P,2vag8rI1-S.2 :1S

ôispGsjç.:~"cJ

em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

DECRETe.)

G.

I'--r. 0

DU:J.'!1.A.

2~"

C,tit;t

--

}:)E 7

D};~

MAIO DE lr;47
Autoriza o cuiaâtu, brasileiro José Silo
va de Assis a lavrar acre e associados no mumicitiic de Itabirito, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuíção qU2 lhe confere o artigo
87. n.? I, da Constitulcâo e nos têrmos elo Decreto-le!

11.°

i .S?5,

de

~)9

de

janeiro de 1840 (Código de Minas) , Deereta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro José EUva de Assis a
lavrar ocre e assocladox ern terrenos
situa dos no lugar denorntnado Grata
da Serra, no distrito de Bação, munícípío de Itabirito, Estado de Minas Gerais, numa, área de trinta e cinco hectares (3[\ ha.) dBünida por um
retângulo que tem. um vértice l.o-ca.Hzado a dlstâneia de novecentos 8 oítenta e sete metros (937m). no rumo magnétíco treze graus e trínta rr.íuutos
nordeste (13.° 30' NE) da berra do córrego da Lo-urel1\~ no r1b?i_r5,?~ dos 1?{)~~
cos e os lad-os dívergentes nesse vert.. lce os seguín: PS comprtrnentos e rui11'OS magnéticos:
setecentos metros
(7Q.OD1), cíncüenta e ()e.jg graU!3 c trín-

ta minutos sudeste (5
3:()'SE); qui.. .
nhentcs metros (50(}m). trinta e sete gTflUS e trinta mlnuto-s nordeste (37.°
30' NE). Esta autorização é outorgada
mediante as condieôes constantes do
12.°

parágrafo único do a1rtjg'o ?B do Có-

digo de Minas = dos artigos 32. 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e de
o':!trms constantes do m~sJ.no CÓdifco,

nao expressamente D.12.T1C.lOna das

te decreto.

nes-
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Art. 2.° - O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem dividas à União, e
ao Est.ado e ao Município, em cumprimente do díspôsto no artigo 68 do
Código doe Minas.
Art. 3.° - Soe o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
c.brigaçÕ3S que 111<= incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artíg,,-}S :3'7 e 3,B

do Código

G8 Minas.

Art. 1.° - As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões doe
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 autorízação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção M1neral e gozará 60S Iavores díscrímína.ios no artigo 71 do mesmo Código.
A1't G.o - fi, autorlzacão de lavra
t-srá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral elo Mlnistério da Agricultura,
arÓI;J o pagamento da taxa de setecentos cruzeiros. (Cr$ '/OO,()ü) .
.i';rt. 7.° - ~~V{}g8.m-se as dísposiçoes em contrário.
Rio de clane!ro, 7 de mado de 1947,
126.0 da Iridependência e 59.° da Re-

pública.

EURICO

G.

DU'l'RA.

DANIEL D:€ CAI1VALHO.

DECRETO N.o 23.055 - DE 7 DE
MAIO DE 1.947
Autoriza a firma Andréa 8alvini &
Cia. Lttia; a pesquisar mármore e
associados no municipio de Mar de
Espanha, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, n.? l, 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. firma
Andréa SaIvini. & Companhia Limitada a pesquisar mármore e associados em terrenos de propriedade de
Díogo Stamb8!ssi situados no lugar
deriorniriado
Caieira no distrito e
município de Mar de Espanl19" Estado de Minas Gerais, numa área de
quarenta e quatro hectares e sessenta e cinco ares (M,,65 ha) delimitada
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por um polígono irregular que tem
um vértice a seiscentos e oitenta e
sete metros (687m) no rumo magnético trinta graus sudoeste (300 SW)
do pilar central do estábulo de alvenaria,
pertencente ao Sr. Diogo
Stambassi, e os lados a partir do
vértice considerado, têm OS seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400m), quarenta cinco graus sudeste (450 SE); quinhentos metros (500m), trinta graus
sudoeste (300 SvV); setecentos e setenta e três metros (773m) , sessenta graus noroeste (60 NW) ; quinhentos metros (500m), trinta graus
nordeste (300 NE); quatrocentos metros (400m), setenta e cinco graus
sudeste (750 SE).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será de uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e cinqüenta cruzeiros,
(Cr$ 450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomente
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947.
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

Daniel
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marco quilométrico duzentos e cinqüenta e sete (km 257) da Estrada
de Ferro Leopoldina, e os lados, a
oartir do vértice considerado, têm os
. seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e trinta e três
metros (433m), sessenta e três graus
e cinqüenta e um minutos sudeste
(630 51' S'E); mil seiscentos e dez
metros
(1. 610m) ,
sessenta e dois
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (620 45' SW); trezentos e noventa e três metros (393m), vinte e
quatro graus noroeste (240 NW); mil
trezentos e
trinta e dois
mertos
(1. 332m) , sessenta e quatro graus e
0
vinte minutos nordeste (64 20' NE)
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será de uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
transcrito no livro
560,00) e será
próprio da Divisão de Fomento da
Produtoção Mineral do Mínístérío da
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
ruo de Janeiro, 7 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

Daníel

G. DUTRA.
de

G.

DUTRA.

de

Carrvalho.

Carrvalho.

DECRETO N.o 23.056 - DE 7 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Maurício de Aguiar a pesquisar calcário e associados no município de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que leh confere o artigo 87, n. O I, nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Mauricio de Aguiar
fi pesquisar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado Fazenda Pa-.
raíso, no distrito e município de ttao.,
cara, Estado do Rio de Janeiro, numa área de cinqüenta e cinco hectares e trinta ares (5530 ha) , delimitada por um quadrilátero que tem um
dos vértices a setecentos e cinqüenta
e sete metros (757m), rumo oitenta
e nove graus e trínta e sete minutos
nordeste (89 0 37' NE) magnético, do

DECRETO N.o 23.057 - DE 7 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José
Marcolino da Fonseca a pesqutsar
grafita e associados no Município
de Conselheiro Laioiete, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Marcolino da Fonseca
a pesquisar grafità e associados em
terrenos de sua propriedade situados
no lugar denominado Fazenda das
Laranjeiras, Distrito e Município de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, numa área de dezoito
hectares (18 ha) delimitada por um
retângulo que tem em vértice a duzentos e dez metros (210 m) no rumo
magnético cinqüenta e dois graus Noroeste (52 NW) do canto Sudoeste
(SW) da sede da Fazenda das La0
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ranjeíras, e os lados divergentes do
vértice considerado, têm: trezentos
metros (300 m) e rumo quarenta e
três graus ':'udoeste (430 SW), magnético; seiscentos metros (600m) e
rumo quarenta é sete graus Noroeste
(470 NW), magnético.
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisas, 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. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1947,
126 o da Independência e 59. o. da
República.
EURIe\>

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 23.058, DE 7 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro João
Coutinho Soares a lavrar a jazida de
água hipotermal-oligometalica nos
municípios de Jacui e S. Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n. o 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), e Decreto-lei n. o 7.841, de 8
de agôsto de 1945 (Código de Aguas
Minerais), decreta:
.
Art. 1. o Fica autorizado o cídadão
brasileiro João Coutinho Soares a hvrar jazida de água hípotermal-cílgometálica em três áreas diferentes,
num total de dezesseis hectares, seis
ares e trinta e dois centrares <16.0632
ha) , nos municípios de Jacuí e São
Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, áreas essas que assim se
definem: a primeira (L, a), .'li~ uada
em terrenos de propriedade de Joao
Rosa de Paula, no município de Jacui, com três hectares, oitenta e seis
ares e noventa e oito centiares (3,8693
ha) delimitada por um quadrüatero
irregular que tem um vértice a cento e noventa e cinco metros <195m l ,
rumo seis graus sudoeste (6. 0 S\V)
do pontilhão situado no quilômetro
vinte e seis CKm 26) da estrada de
rodagem São sebastião do Paraíso
Morro do Ferro e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
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comprimentos e rumos: cento e oitenta metros (l80m) , vinte e três
graus sudeste (230 SE); duzentos metros (200m), leste (E); cento e oitenta e um metros (181m), dez graus
noroeste (100. NW), encontrando ai
o ribeirão Santana, sobe por êsse,
numa extensão de duzentos e quarenta' e dois metros (242m) acé o
vértice de partida. A segunda (2. R)
área, situada em terrenos de Manuel
Gonçalves, no munícípío de São Sebastião do Paraíso, com três hectares, oitenta e três ares e quatro centiaras (3.8304 ha) é delimitada por'
um quadrilátero que tem um vértice
a trezentos e oitenta e oito metros
(388m), rumo setenta e dois graus
sudoeste (720 SW) da ponte sôbre o
ribeirão Santana, no quilômetro vinte e sete (Km 27) da estrada :le rodagem São Sabastião do Paraíso Morro do Ferro e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: cento e oitenta metros (l80m) , dez graus sudeste (l00 SE); o trecho do ribeirão
Santana, para [usante, numa extensão de cento e sessenta e dois metros
e cinqüenta centímetros (162,50mm);
duzentos e cinqüenta e três metros
(253m). oito graus noroeste (8. o NW);
e duzentos e dez. metros (210m), oeste (W). A terceira (3. a ) área, finalmente, situada ainda em terrenos de
Manuel Gonçalves, no município de
São Sebastião do Paraíso, com oito
hectares trinta e seis ares e trinta
centíares (8.3630 ha) , é delimitada
por' um polígono irregular que tem
um vértice a trinta e cinco metros
(35m), rumo trinta e nove graus nordeste (390 NE) do pontilhão sôbre o
ribeirão Santana, no quilômetro vinte e sete (Km 27) da estrada de rodagem São Sebastião do Paraiso _
Morro do Ferro e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: cento e dois
metros <l02m), trinta e nove graus
sudoeste (390 SW); oitenta e cinco
metros
e
cinqüenta
centímetros
(85,50m), treze graus sudeste (13"SE);
trezentos e trinta e nove metros
(339m), vinte e nove graus sudeste
(290 SE); cento e um metros <lOlm),
quarenta graus sudeste (400 SE);
cento e quarenta e cinco metros e
cinqüenta centímetros (145,50m), quarenta graus nordeste (400 NE); trezentos e sessenta metros (360m), vinte e um graus noroeste (210 NW) e
cento e sessenta e cinco metros e
noventa centímetros <168,90m), trinta e três graus noroeste (330 NW).
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Art. 2. o Dentro do prazo de três
anos poderá ser modificada a
classificação das águas exploradas,
mediante comprovação cronológica, a
requerimento do concessionário, nos
têrmos do art. 1. o e seus parágrafos,
art. 35 e suas alíneas e parágrafos
do Código de Aguas Minerais.
Art. 3. o Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Có:iigo de Minas e dos artigos 82, .33,
34 e suas alíneas, além das segumtes e de outras constantes do mesmo
e do Código de Aguas Minerais, não
expressarnente mencionadas neste decreto.
Art. 4. 0 O concessionário da autorízacão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos fi União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. !J3 ao
Código de Minas e art. 37 do Código ti e Aguas Minerais.
Art. 5. o Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizacâo de lavra Gerá declarada ca ..
duca "ou nula, na forma dos artigos
37 e :m do Código de Minas.
Art. 6." As propriedades vízinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo p2"ra os fins da lavra na
forma dos artigos 39 e 4,0 do "GÓcli..
go de lVfinas" e cios artigos 13, 14, 1.5,
16 e 17 do Código de Aguas Minerais.
(3)

Art . "1. o O Goneer:sionário ela autorizacão será ri.s{)aJizat1o pelo Departamento ~Tf:cicmaJ da P~?dU9ã? Minerul
c goz:l,r:él, dos hvores díscrímínados no

art. 71 do Código de Minas.
Art. 11. o A autortzacão de lavra
terá nor título '~ste decreto, que será
transc-lto no livro próprio da Dívisão ci:.' Fomun to da Produção Mine..
ral do M.inisté!'i.o c18. Agricultura após
o pagard.f;1'lto da taxa de seiscentos
cruzeiros

(Cr:;;; liOO,nO).

Art. 9. o Revogam-xe as disposições

em ccntrário.
!:.;o. d8 ,Jf,'flÚJ:O, 0'1 de maio ,18 1947,
12,jO o.a Inoep,pndfjTIDlft e 59.0 .la Re ...
públícn.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho
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DECRETO N.O 23.059 - DE 7 DE
MAIO DE 1947
Autoriea o cidadão brasileiro João
Lamarca a pesquisar água mineral
no JiIlunicipio de Leopoltiina, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que me confere o artigo 87, n. o I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da. Constituição, decreta:

Art , 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Lamarca a pesquisar
água mineral no imóvel denominado
Bccaína, de sua propriedade, Distrito
de Tebas, Município de Leopoldina,
Esta.do de Minas GeraIS, numa área
de quatro hectares e oitenta e quatro ares (4,34 ha) delimitada por um
polígono irregular cujo vértice inicial
está localizado na extremidade de
uma linha quebrada com origem
na sede da Fazenda da Bocaína e
com os comprimentos e rumos de
seiscentos e dezoito metros (618m),
setenta e cinco graus Sudoeste (75 0
SW) e setecentos e noventa e quatro metros (794 m) , dezenove graus
Sudoeste (19° SW); e os IRdes da
poligonal envolvente, têm a partir
do vértice considerado, os seguintes
comprimentos e rumos: trezentos e
.~essenta e nove metros (a69 m) , doze
graus e vinte minutos Sudoeste (12 0
20-' SE); duzentos e quatroze metros
(214 m) , sessenta e seis graus e vinte minutos Noroeste (66 0 20' NW) ;
duzentos e quarenta e quatro metros
(244 m) , cinco graus e vinte minutos
'Noroeste (5°20' N\V); cento e quarenta metros (140 m) , setenta e sete
graus e quarenta minutos Nordeste
(77 040' NE) .

Art. 2. o O título da autorízaçâo de
pesquisas, que será uma via autêntica cêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrí to no livro próprio da
DIvisão de Fomento da Produção Mineral do Mínístérío da Agricultura.
Art.. 3. o Revogam·-se as disposições
em contrário.
Hio de ,1aneiro, 7 dê Maio de 1:947,
da Independência e 59. o da
República.
12f>. o

EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.O 23.060 - DE 9 DE
MAIO DE 1947
A[tera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Seruiço de
Pronto Socorro do Galeão, do Ministério da Aéronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Or·-
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dínáría de Extranumerário-mensalista
do Serviço de Pronto Socorro do Galeão, da Diretoria de Saúde, do Ministério 6:a Aeronáutica.
Art. 2.° i1;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1947,
126.° da rnde'pendência e 59.° da República.
EURICO

G. DuTRA.

Armando Trompowsky.

....
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DECREl'O N. o 23. Clol -- DE 12 DE
MAIO DE 1947
Extingue

cargos

excedentes.

o Prestdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, ítem I, 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 extintos 3 (oito)
cargos da letra K da carreira de
Guarda Civil, do Quadro Permariente do Minist.ério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das
aposentadorias de .José Alves Barbosa. Lídio Paranhos Ferreira. Júlio
César de Andrade, Joã.o Pedro do
Espírito Santo, João Dutra Barbosa,
Raul Tavares Nunes, José Machado
de Oliveira, e Tibúrcio de Sousa Pais,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2 0 Revogam-se 25 disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
12'6. o da Independência e 59. o da
República"
EURICO

G. DUTRA.

Benedicto

Costa

Neto.

DECRETO N. ° 23.062 -- DE 12
MAIO DE 1917
Exiingue

cargos

DE

excedentes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo fl7' item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
19t11, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 20 (vinte)
cargos da classe J da carreira de
Guarda Civil, do Quadro Permanente
do Mmlstérto da Justiça e Negocias
Interiores, vagos em virtude do falecimento de Améríco Antônío da Silva, Luís Eduardo Martins, .rcsé da
Silva .rúnior. Maximiliano Baldessarini Sobrinho e Antenor Luís de
Melo e da aposentadoria de Gercínio Gomes, Argemiro Pedrosa, Otávio de Oliveira, Francisco Vieira da
Rosa Júnior, Américo Pedro Colares,
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João Lucas Gonçalves, João Batista
da Silva, Luís Magno ie Faria, Tiago
José Esteves, Irineu Evangelista de
Sousa, Júlio de Sousa Peixoto, Antônio Basílio dos Santos Júnior, Júlio
da. Silva Rocha, Vitor Fernandes Júnior e Manuel Gomes dos Reis, devendo a dOtRÇ~ o correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo QUl'"dro do referido Ministério.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
126. o da Independência e 59. ° da
República.
EURICO

G.

Benedicto

DUTRA.

Costa

Neto.

DE.'"'CRETO N. ° 23,0,63 - DE 12 DiE
MAIO DE 1947
Extingue

cargos

excedentes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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. ° Ficam extintos 30 (trinta)
cargos da classe I da carreira de
Guarda Civil, do Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vagos em virtude do falecimento de Tubalcaim Vieira de Almeida, Raimundo Pinho Vieira, Miguel Arcanjo Gomes e Antônio Inácio Costa, e da aposentadoria de Manuel Paulino de Azevedo, João Rodrigues de Miranda Júnior, Oscar
Braga, João Felícíano da Silva, Procópio de Oliveira Machado, José Asclepíades Alves dos Santos, Raimundo Luís Ferreira, Luís Antônio da
Silva, Marinho José dos Santos, Avelíno Gonçalves de Magalhães, Francisco Nunes Barbosa, Alberto Pires
Afonso. Otávio de Vale Loureiro. Vicente Mazzeí, Manuel José Ferreira,
Herrnínío Laridrino, Francisco Ribeiro, Antenor Emídio Nogueira, Alfredo da Silva Duarte, Arnaldo Câncio. Nivaldo Lopes, Heitor Duarte,
Augusto Francisco Simões, Mamede
Eduardo de Sousa, João Correia de
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Azevedo e Anivaldo Antônio Gosta,
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, 12 de maio de 1.947,
126. o da Independência e 59. ° da.
República.
EURICO

153
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dente ser levada a crédito da contacorrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art; 2.° H,evog,un-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
'i ?I,.O da Independência e 59.0 da
gepública.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

G, DUTRA.

Benedicto

Costa

Neto.

DECRETO 1'T.O 23.065 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
DECRETO N.o 23.064 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item I, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Altera, com redução de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extmnumerário-mensalista do Conselho
Federal de Comércio E:r;terior e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:

Art. 1.0 Ficam extintos 34 (trinta e
Art. 1.0 Pica alterada, na forma da
quatro) cargos da classe li da carreira.
relacâo anexa, a Tabela Numérica
de Guarda Civil, do Quadro PermaOrdinária de Extranumerário-mensanente do Ministério da Justiça e Nelista do Conselho Federal d.e Comergócios Interiores, vagos em virtude do
cio Exterior.
falecimento de Mamede de Sousa Filho, Severino Pereira Lins,. Felipe do
Art. 2.° Ficam transtertdos para
Espiríto Santo, Pedro Farias Cavalfunções vagas da mesma série e refecante, F'rancísco Fausto Suzano e Sil- ',' rência de outras Tabelas Numéricas
via Militão Pinto; da aposentadoria
de Extranumerário-mensalista, na forde Gezo Francisco Frazâo, João Alma da relação nominal anexa, vinte
cântara de Araújo, Osvaldo de Sousa
e um servidores integrantes da Tabe
Oorimbaba, João Ribeiro Sardinha,
la Numérica Ordinária do oonsetho
Vicente Longo, Aniceto Francisco ArFederal de Comércio Exterior, ficanruda, Manuel Acrísío Pinheiro, José
de suprimidas, de acôrdo com a relaFerreira dos Anjos e Alipio Leão Vição a que se refere o artigo anterior,
eira; da exoneração de Euclides Esas funções que por êles vêm sendo
têves Marcenal e da nomeação para
ocupadas.
outro cargo de Orozimbo Sebastião
Ferreira de Sousa, Arlindo da Silva
Art. 3.° iJ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo ,
Teles Filho, Aci Castro de Oliveira
Teles, Aleir de Oliveira, Antônio
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
de Sousa, Armando Tavares, Edmar
em contrário.
Nogueira de Matos Lima, Eurico
Gomes Baião, Gastão Did.s de OliRio de Janeiro, 12 de maio de
veira, João Batista Lentini Lopes,
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Jarbas de Paula Côrtes, José Pio
República.
Júnior, Natanael Dias Batista, Raul
Fonseca, Maurílio Miguel de CarvaEURICO G. DUTRA
lho, Teotônio José Madureira, Afonso
Martinell1 e José de Almeida MagaBenedicto Costa Netto.
lhães, devendo a dotação correspon-
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DECRE'I'O N.O 23.066 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
Libera os bens que menciona

O Presidente 'da República, usando
dão atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição e
Considerando que D. Ema Rinaldi
Barabino fez prova de possuir filhos
brasileiros residentes no Brasil; e
Considerando que a espécie se ajusta a casos anteriores examinados e
aprovados pela Comissão de Reparações de Guerra, decreta:
Art. 1.0 Ficam liberados os bens de
D. Ema Rinaldi Barabino com base
no que faculta o art. 2.° do Decretolei n.? 9.123, de 3 de abril de 1946.
Art. 2.° Revogam~se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Hildebrando A ~cioly.

DECRETO N.o 23.067 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
Altera o Regimento do Departamento

Nacional da Proprieâaâe Industrial
do i'Ilinistério do Trabalho, Indús:
trio. e Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passam a ter a seguinte
redação os dispositivos abaixo, do Regimento do Departamento Nacional
da Propriedade Industrial, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, aprovado pelo Decreto número 20.536, de 26 de janeiro de 1946:
"Art. 6.° A Divisão Jurídica
compete:
I - examinar, do ponto de vista
jurídico e processual, os pedidos
de registro de marcas de indústria
ou de comércio, nome comercial
título de estabelecimento, insíg~
nias e expressões ou sinais de propaganda e registro de recompensas industriais:
II - examinar os pedidos de
transferências, alterações de nome, caducidades, desistências e
bem assim, os de contratos de exploração de marcas, licenças para
exploração obrigatórias de ínvençoes, cancelamento de patentes:
IH - opinar nos processos onde
se faça mister o exame sob o
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aspecto jurídico, a juízo do Diretor Geral."
"Art. 8.° A Seção de Exame
Formal compete:
I - proceder ao exame inicial
dos documentos constantes dos
processos de marcas de indústria
ou de comércio, nome. comercial,
título de estabelecimento, insígnias e expressões ou sinais de
propaganda e registro de recompensas industriais, e fazer as exigências que se tornarem necessárias à regularidade dos processos;
LI - examinar as procurações
apresentadas para serem inscritas, promovendo-lhes a inscrição,"
Art. 15. A Ddvisão de Privilégíos compete:
I - examinar, do ponto de vista formal e técnico, os pedidos de
patente de invenção, modêlo de
utilidade, desenho ou modêlo industrial, opinando sôbre a concessão dos mesmos;
II - incrementar o espírito inventivo, orientando cs inventores
sôbre as rormahdaces exigidas
para a concessão dos privilégios
e promovendo o aproveitamento
das invenções pela Indústria nacional;
III - classificar e arquivar ;·0dos os processos e documentos relativos às invenções requeridas
no Departamento."
"Art. 18. A Seção Técnica
compete:
I - examinar, sob os pontos de
vista formal, processual e técnico, os pedidos de patente de invenção, garantia de prioridade,
modêlo de utilidade, desenho ou
modêlo industrial, e fazer as exigências que se tornarem necessárias à regularidade dos processos'
11 - examinar, corrigir e pro~
por a redação definitiva dos pontos
característicos constantes dos relatório descritivos das ínvencões:
III - examinar e dar parece;
sôbre os pedidos de prívílégíos
para. os quaís é requerido sigilo
das mvençoes e, bem assim sóbre os pedidos de cancelamento
d~ patentes; lícença para exploraçao obnga~opa; e desapropriação;
IV - dirimir as questões que
se suscitarem em tôrno da classificação e denominação adotadas
para as marcas;
V - proceder a busca e ao exame de anterioridades não só entre as invenções constantes d.:>
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Arquivo do Deparbamento. como
também em livros, revistas, catá~oc:gS e ,~UaiSqDer
outras fontes
Idôneas.

Art. 2.° gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Hevogam··se as oisposíções
em contrár!o ,
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EUlnco G. DUTRA.
}/forvan Figueiredo.
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nharía do Exército, baixado pelo Decreto n.? 22.045, de 13 de novembro
de 1946, passam a ter as seguintes tedações:
"Art. 14. Ao pessoal militar dos
escalões funcionais da D. E. incumbe, dentro de suas respectivas
esferas de ação, as atribuições gerais de hierarquia, disciplina e
iniciativa constantes dos regula.
mentes e instruções vigentes no
Exército - especialmente do R, l.
S. G., R. A. E. e R. D. E."
"Art. 16. Ao Chefe do Gabinete,
Incumbe:

DZC1~,}}~'T()

N.o 28.0G3 _.- DIE 12 DIE
:MAIO I}"!~ 1947

Altera 11 rcâacão (lo item I Il do artigo J.O rio Decreto nY 22.850, de 2
de a'orü de 194 17.
O PreDü]snte da Repúbli2a, usando
da atribuícão que 1.h8 confere o artígo S'l, Hem I, da Ccnstttuiçâo, decreta:
Art. 1.0 O item IE do art. 1.0 do
Decreto n.v 22.860, de 2 de abril de
1947, passa a vigorar com a seguinte
redação:

UI - Fica transterido, da Pro..
curadoría Regional do Trabalho
da .6a He,gião, com sede em Recíf'e, Estado de Pernambuco, nara
a Delegacia RC:;;'ional do Trabalho
no Bstado do Paraná, um cargo
da o a r r e i r a de Dactílógraro,
ocupado por Clélia da Silveira
Martins Hibeiro.
Art. :3.0 f:ste Decreto vigora a partir de :,~ de abril de lfl47, revogadas as

di-fypos-J.-çôss em contrário.

Rio de .Taneiro, 12 de maio de 1947,
12&.° da Indepenuêncía e 50.° da
RüpübU{:a.
.E:UlUCO

G.

DUTllA.

Moroan. Figueiredo.
DECRETO N." 23.069 - DE 12
DE MAIO DE 1947
Dá nova reâactio a dois
dispositivos
do ücçiüamento do Serviço de Engenhw·ia. do Exército.

O Presidr utc da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o artigO 87, item I, da Constí tuíção PcderaI, decreta:
Art.. 1.0 O art. 14 e o art. 16, '1.° 15,
do Regulamento do Serviço de Enge-

15. Dar exercício ao pessoal civl1 designado para servir na DÜ"'·
teria e nos seus órgãos."

Art. 2." O presente Decreto en .ra
em vigor na data de sua vpublícacão,
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Jan-eiro, 12 de maio dê 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.O 23.070 - DE 12
DE MAIO DE 1947
Dá nova redação a um dispositivo do
Regulamento do Serviço de Transmissões.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 O art. 40, n.? 9, do Regulamente do Serviço
de Transmibsõ~s.
aprovado pelo Decreto n.> 22.576, de 15
de f evereiro de 1947, passa a ter a redação seguinte:
"Art. 40. Incumbe ao Chefe do
Gabinete:

9 -- Dar exercício aOS servidores
civis classificados na Diretoria."

Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
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revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 194i,
126.° da Iridependêncía .e 59·.° da Repúbiíca.

EURICO

G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECRÊTO N.o 23.071 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
Transjere junção da Tabela Numérica Ordinária de Bxtranurneréricmensalista da Biblioteca Nacional
para idêntica Tabela do Instituto
Benjamin Consttmi, do Ministério
da Educação e Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constítuição. de ,
creta:
Art. 1.0 Fica tra.nsfer lda, no Ministério da Educação e Saúde, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Biblioteca Nacional
para idêntica Tabela do Instituto Benjamin Constant, uma função de protessor.Adjunto, referência XVIII, a
qual continuará preenchida pelo seu
atual ocupante, Arcílío de Moura Estêvão Júnior.
Art. 2.° jj;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 12 de maio de
1947, 126.° da Iridependêncía e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Clemente Mariani.

DECRETO N.o 23.072 - DE 12 DE
AUrO DE 1947
Transjorma junção da Tabela Nurn:érica Ordinária de Bxtranumcrériomensalista do Serviço Nacional de
Malária, do Departamento Nacional
de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde.

O Presidente da Repúbllca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, ítem I, da Constituição, de_
creta:
Art. 1.0 Fica transformada, na Ta_
bela Numérica Ordinária de Extrariu-
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merárío-mensalísta do Berviço Nacional de Malária, do Departamento Nacional de Saúde, uma função de Laboratorísta, referência VI, em Praticante
de Escritório, de igual referência, a
qual continuará preenchida pelo seu
atual ocupante, Maria Teresa Paranhos de Macedo.
Art. 2.° :í!:ste DeCN;'to entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio d,e .ranen-o, em 12 de maio de
1947. 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Clemente iWal'iani.

nEcRETO N.o 5!3.ü'73, mi; 12
DE MAIO DE 104'1
Attera, sern eunicnu, de despesa, as
'I'rr.belc!-S Numéricas, or/unana e Suplementar, de Extranumerário-men«austa do Sermco de Proteção cos
lndios do Ministéru: da Agricvl·
tura.
O Presidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1..0 Ficam alteradas, na forma
da relação anexa, as Tabelas Numé..
ricas. Ordinária e Supl·e:m.".ntar de
Extranumerário·mensalista ao Serv).·
co de Proteção aos tndíos do .rvIhüs-

f.éric da . A gJ:icEltur8,.
PaL~g:ra.fo único. As f'uncõcs transf'2Tidas da Tabela Ordinária para a
Tabela Suplementar por i ôrça dêsve

Decreto serão

exercidas

pejos seus

at c.ais ocupantes, na forrna da reia-

cão nomína:

a,E8X8..

Art. 2.° itste Deer~ro entrará em
vigor na data de sua publícação
Art; 3.° IiêYO~'~!n-".s·2' as disposições
e-m contrárlo .
Rio c1.e!.laneiro,
194'" 126.0 da
5:1. 0 ela. fl,epública.
de

EURICO

em 12 d,e D.1';:...iO
Inds'ps'ndência eCr.

DU'IR!L

Dtuuel ele Carvalho.

MINISTltRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE PROTEÇAO AOS íNDIOS
TADEI,A NUMÉRICA

ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

N"ÚInero \
de
funções

Séries funcionais

Agente

36
9
37
4,

86

IRcl'~'m\
I

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

I

>~

'""

co

I

Tabela

Número 1
de
i
funções

I

I

I
I
I
I
VII I

XI
IX
VIII

I

Séries funcionais

1

I

I

I

I Referência I

i

AQente

Ordinária
Ordinária
OrdináTia
Ordinária

35

(
-/
VIII I

82

I

47

Tabela

~

tIJ

XI

-I

Correntista

i

I

VIII

VI!
VI

XXIV

t::l

o

i5

/

I

I
II

[
:1

3
1

A tendente

I...........................
I o.............

I

I

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

-~I

l
o

1
-1

1
24

-~

2
2

~

••••

••••••••••••••••••••••

I
I

VII
VI
V

Auxiliar de Escritório

2 i
1 I..... .. . .. .. . . .. . . . .. .. . .. .
2 I .. ·.. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ..
1 I
o.....

-~

I

I

I
1

XI
X
IX
VIII
VII

Enfermeiro

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

XI

i

!I

I Ordinária
Ordinária
Ordinária

2
1
1

At.euâetite

I

o·.........................

I

\.... . . . . . .. ............•.. ,

-~I

I

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .
.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
4 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. ..
I
--~
.

Ordínáría
Ordinária
Ordinária
I Ordinária
'I Ordinária

I
I

Inspetor

II

I

Auxilia? de Escritório

I

I

Çlrdinária

I

I

,

!
I

!
Inspetor-Auxiliar!

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

I
I

I

\

XV) Ordinária
XII [ Ordinária
XI
Ordinária

I

i

3
23

--~

I

I
IX I Ordinária
VIII I Ordinária
VII

\ Ordinária

2
2

I -~

I

Inspetor

I
I
I
I
I

i o' o....................... I

i

·1,.

I
I
i
Inspetor-Auxiliar
I
I..... . .. .. . ... .. . .. .. . . .. .. i

I o..........................

I

VII
VI
V

I!

I
I. ..

j

I

!

1

I

'[

i

I
I

XI
X I
IX I
VIII I
VII!

~
'"
t:l

o
'U

~

XV
XII

I
II
I

-I

~
l'l

a
~

I
,

IX
VIII
VII

I
I

I

...

<t1

_...:----- '"

SITUAÇÃO

'Júmero
de
'unções

Séries funcionais

i

i

.....
CO'>

".::

ATUAL

Referência

Número
de
funções

Tabela

o

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

I

Referência I

I
Inspetor Especializado

In3petor E'speciali.zado

XXIII

30

Ordinária

X1CIII

30

i'~---'---~-Porteiro

30

:J>
..,

30

I

o

rn

XV

-~---- 11---~'-p:;;;;::;;;~:;:-;;::::~-+--~-Praticante de Escritório

Prcticanie de Escritório

VI
V

Ordinárra
Ordinária

IX

Ordinária

VI

Rtuiioteieçratísta-Auxituir

Raclif)telegrafísta-A.uxiliar

6

5

6

~

I

IX

Zelador

IX

li
TABELA NUMÉRICA SU?LE:MENTAR

1

I Irispe tor

................ ,I
(

Inspetor .. .. .............. I
i Inspetor Especializado .. ·1

t

1

I

XII
XII
XXIII

I

I Ordínáría
I Ordinária
I Ordinária
I

dl
t:I

5

1

:5
~

2

6
2

Ta'bela

II

1
6
2

i

I Inspetor

.................. 1

I Escriturário ..... ··· .. ·· .. ·1
I Escriturário ....... · ...... ·1
1
I
I

I

XII
XI.l. I
XXIII I

I
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. duas partes iguais, dentro de cada um
dos semestres do exercício de 1947,
Rio de Janeiro, em 12 de maio de
1947, 126.° da Independência e 59.° da

DEORETO N.o 23.074 - DE 12 DE
MAIO DE 1947
Abre ao Ministério da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$i
26.100.000,00, para atender ao prosseguimento da construção de trechos
ferroviários.

República.

•

EURICO

G. DUTRA

Clovis Pestana.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n,> 24,
de 15 de fevereiro d'e 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93, do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, resolve abrir ao Ministério da Viação e
Obras Públicas o crédito especial de
01'$26.100.000,00 (vinte e seis milhões
e cem mil cruzeiros), para atender às
seguintes despesas:
1) Assentamento de trilhos nos trechos
Itaíba.Rui Barbosa,
na linha ItaíbaMundo Novo .....
700.000,00
2) Prosseguimento
dos
trabalhos de construção do trecho
Cruz das AlmasConc-eição da Feira,
da ligação Cruz das
Almas-Santo Antô.,
niode J,esus ......
3.400.000,00
3) Prosseguimento
dos
trabalhos de ccnstrução do trecho
Le,?p'0~do
Bulhões-

7.000.000,00

Goiânia
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4) Prosseguimento dos
trabalhos de: cons,
trução do trecho
Brumado - Mo n t e
Azul. Terraplenagem e assentamento de trilhos
15.000.000,00
Parágrafo único. O crédito de que
trata êste artigo será aplicado em
DECRETO N.c, 23.076 -

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 23.075 DE

DE

12 DE MAIO

1947

Autoriza estrangeira a· revigorar aforamento de terreno de acrésciâo de
marinha que menciona, situado nesta Capital.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 205 do Decreto-lei n.? 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a conceder à senhora Evangelina Monteiro
Portela, de nacionalidade portuguesa,
a revígoração do aforamento do terreno de acrescido de marinha, lotes
ns.v 9'1 e 95 da quadra 5, beneficiados
com os prédios ns.? 29, da Rua Osório
de Almeida e 15 da Rua Odilio Bacelar, na Urca, freguesia da Lagoa, nesta Capital, de que trata o processo protocolado no Minístério da Fazenda sob
o n.O 259.669, de 1945.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURIOO

G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DE :1.3 DE MAIO DE 1947

Promulga' o Convênio Cultural entre o Brasil e o Panamá, firmado no Rio
de Janeiro, a 6 de março de 1944

O Presidente da República, considerando que foi aprovado a 11 de setembro de 1946 e ratificado a 11 de revereíro de 1947, pelo Govêrno brasileiro, o Convênio Cultural entre
Brasil e o Panamá, firmado no Rio
de Jau-=iro a 6 de março de 1944;
Considerando que foram trocados os respectivos instrumentos de ratificação na cidade do Panamá, a 11 de abril de 1947; e
Usando da atribuição que lhe confere o art. 87, n. O I, da Constituição
Federal, decreta:

°

Col. das Leis -

voi. IV.
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Art. 1.0 Fica promulgado o Convênio Cultural, apenso por cópia ao
presente decreto e 'firmado no Rio de Janeiro, a 6 de março de 1944.
Art. 2.° itste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1947, 126.° da Independência e 59.° <12.
República.
EURICO G. DUTRA.
Hilsiebranâo Acciols),

EURICO GASPAR DUTRA
PRESIDENTE DA R:E.1'ÚELICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIl.

Fa'vO saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, entre a
Ret.úblíca dos Estados Unidos do Brasil e a República do Panamá, foi concluído e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários, no Rio de Janeiro,
a ti de março de 1!j44, o Convênio Cultural, do teor seguinte:
CONVJ0.NIO

GiH.TUUAi,

.H.~'-::li.-~üniL~Gt..

n~H;

]n'D

lH.llS

1)0 lIR;\SUÁ

Jj~

KN'rnl'l A
lJNI-

lF~~,fa_'Anos

A

UJl~I'úIU,ICA

TI"ANA~lT_JÍ:l

CON"'VJ~NIO

CULTURAl, ENTRE LA
HEPiJHK,ICA DE LOS r..,iSTADOS
UNIDOS n)Jí<1I, BRASIL Y LA REP'IHlLICA nrer, PANAMA'

Os GoV(~rnos da República dos
Estados Unidos do Brasrl e da República do Panamá, reconhecendo as
vantagens que podem advir de uma
aproxnnação espiritual maior entre
os dós países, C02'1 o desenvolvimento
do íntercámblo literário, cíantíríco e
artístico, por meio de facíudades que
se concedam a estudantes e proríssionais, brasileiros e panamcnses,
para estudos e apcrrcíçoamento em
institutos csoecializados, bem .como a
lnt.~~sÜc;; culturnís CUl visita mútua,
no J3rasll e no Panamá, resolvem,
para tal Iirn, celebrar um Convênio
Cultural c, com ésse objetivo, nomeiam seus Plcnipotenciárics, a sabel':

Los Gobiernos de la República de
los Estados Unidos deI Brasil y de la
República de Panamá, reconocíendo
las ventajas que pueden derívarse
de una mayor aproxímacíón espiritual entre los dos paises, con el cle~a
rrollo del íntercambío líterario, científico y artístico, mediante las facilidades que se concedan a estudlantes y proresíonales, brasilefios y
panamsfios, para estudíos y perIeccíonamíento de los mísmos en
institutos especializados, así como a
mtsiorv-s culturales que vísíten los
respectivos países, resuelven celebrar para tal fin un Convenio oult-iral y, con ese objeto, nombran sus
Plenípotencíaríos, a saber:

O Excelerrtísslmo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, Sua Excelência o Senhor
Oswaldo Aranha, Ministro de Estado
das F?,el::tcões Exteriores do Brastl ; c
O Exee.lenti;:;~;imo Senhor Preaidonte da República do Panamá, Sua,
Excel:~ncia o f3cnhor Ofilio Hazera,
Enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário da República do
Panamá no Brasil,

EI Excelentísimo Sefior Presidente
de la República de los Esta.do" Unidos deI Brasil a Su Excelencia el
Sefior Oswaldo Aranha, Ministro de
Fstado de Relaciones Exteriores deI
Brasil; y
EI Excelentlsímo Sefíor Presidente
de la República de Panamá a su
Excelencia el Sefior Ofilio Hazera,
Enviado Extraordinario y Mlnístro
Plenípotencíarlo de la República
de Panamá en el Brasil;
los cuales, después de haber presentado sus Plenos Poderes, '1ue
fueron encontrados en buena y debida forma, convinieron en lo se-

Os quais, após terem exibido reciprocamente seus Plenos Poderes,
achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

guíente :
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ARTIGO PRIMEIRO

Os Governos da República dos Estados Unidos do Brasil e da República do Panamá darão todo o apoio
ofielal ao intercâmbio entre brasíleiros e panamenseu, racílltando, para
êsse fim, com caráter geral, as viagens de professôres das Universidades e membros das instituições literárias, científicas e artísticas, a fim
de que realizem conrerêncías sôbre
assuntos de sua especialidade ou a
respeito das atividades culturais dos
dois países.
ARTIGO H

No mesmo intuito, as Altas Partes
Contratantes prestigiarão a fundação, em suas respectivas capitais, de
um órgão permanente que auxilie
intercâmbio cultural entre as duas
nações e facilite informações e programas aos seus nacionais, que se
proponham ir estudar no outro país
ou conhecer-lhe o desenvolvimento
cultural.

°

ARTIGO IH

Cada uma das Altas Partes Contratantes, mediante aviso com a devida antecedência, concederá, anualmente, a estudantes ou profissionais
da outra. "bôlsas", cujo número, natureza, duração e valor pecuníárro
serão. fixados para cada caso, correndo as despesas de viagem, de ida
e volta, por conta do país de origem
elo beneficiário.
ARTIGO IV

Os diplomas de ensino secundário,
expedidos pelos estabelecimentos oficiais ou oficializados de uma Lias
Altas Partes Contratantes, a favor
de brasileiros e panamenses, serão
reconhecidos, no território da outra,
para o ingresso nos estudos superiores, sem necessidade de prestação
de exames ou apresentação de teses.
ARTIGO V

Para a continuação dos estudos em
curso secundário ou superior, serão
aceitos os certificados ele estudos
realizados em institutos congêneres
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ARTÍCULO

I

Los Gobiernos de la República
de los Estados Unidas del Brr.siJ y
ele la República de Panamá darán
todo apoyo oficial al intercambío
entre brasilefios y r.anamcáos, facilitando, para e3e rín, y con caracter
general, los viajes de prcíesores de
trnívcrsídad.:es y míembros de íns...
títucíones líterarías, científicas y
ar tísticas. 0011 01 objeto do que dícten
conferencias sobre los temas de 511
especíalidad y acerca de las actívidades culturales úe los dos países,
ARTÍCULO

LI

Con el mísmo propósito, las Altas
Partes Contratantes auspícíarán 1<'0
croacíón, en sus respectivas capítalos, de Vil órgario permanente que
preste ayuda al intercambio euítural entre las dos nacíones y que facilite Informaciones y programas a
aquellos de sus cíudadanos que se propongan seguir estudios en el otro
país o conocer su desarrollo cul..
tural.
Ar~'1'icULO

III

Cada una de las Altas Partes oon;
tratantes, mediante aviso dado con

la cleb3da anteccdencía, concederá,

anualmente, a estudíantcs o protesto;
nales de la otra, becas cuyo número
naturaleza, duración y valor pecuníario serán fljados en cada caso,
corríendo los gastas de viaje, de ida
y de vuelta, por cusnta del país de
orígen del becado.
ARTÍCUI.Q

IV

Los Diplomas de ensefianza secundaria, expedidos por establecímíentos ofidal,:. s o recnnocirloa oficialmente de una de las Altas Partes
Contratantes a favor de bra"i:eüos
y panamefios serán reconocídos en
el terrítorío d", la otra, para e1
ingreso a estudíos superiores, sín
necesidad de presentar exámcnes
o someter tesís ,
ARTÍCULO

V

Para 13. continuación de los estudíos secundarios o superiores serán
aceptados los certificados de estudíos
realizados en institutos similares de
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de uma e outra Parte Contratante,
desde que os programns tenham, nos
dois paJ3€G, a. mesma sortaeão e o
mesmo desenvolvímentc: na falta
dessa oorrospondêncía, ha'F0:rá exarnes de ado,ptaç,áo.

EXECUTIVO

una y otra Parte Contratante, síempre que los programas tengan, en
los dos países, las mísmas materias
de estudio y e1 mísmo desarrollo ; a
falta de tal correspondeneía, deberán los becados presentar exa-nen
de adaptación.
AnTÍCULO

}\ItTJ:GO VI

Nos esté11:1elec.:i.rnen,;-os óe ensino secundárío ou [;!.lPcrj,oI', os csturlantea

de um

PZ,lS

gO'6fl.i'ào,

D.O

outro; da

gratuidc"dü etc matrfcula ~~ d.e CSl"~"
tifi,cauos de conclusáo de CXD,iUe, bem

como serão
de

eXa,lT\8S,

daf) taxas

de

e de tôdas

as do .!.JJCsn.10
, a ésscs estu,üant8s n8.0
aplicanas R8 dísposicões rercrcntos EO Ilmite de ma-

Lri~~i;:'~"

En los establecimientos de ense:5.anza

S8eV.Dii2v~cia

ARTÍCULO

hh3a

cos, plYf~tss:ionai0 e técnicos, eXjJ8CUcio::; por institutos ot'ieiD.5s das lü"Las

dici;~,:; i:;()T

B.i.~a.8il e no Pa111.21, trícula em cursos
estabelecimentos de ::tlJerfe.içoa,~·

camente validade, no
ou

mente ou de especíalízação,
f\TI.'l'IGO

;::~u.Le:ntieD.eión,los

~iÍic;()s,

COP

~ie·

d'i,nlon":',[,;,s cíen-

profesionales y técnicos, expeínstítutos

of1:~Iales

de las

Altas Partes Contratantes, a ravor
(~e b~rn.f:;l1'8üc~~ Y pa.. nameüos, serán
j'cclp:t'cf;2~lle:n.te válidos en el Brasil
y cn Panamá para los efectos de la
matrícula en cursos o establecimíentes de perfecctonamíonto y de
especíalízacíón.

vxrr

Os dlplomas c títulos para o exerde lJ:i.'oftSE_~ÕC3 hbi;l'ais, expedidos
Dor ínstltutos oficiaj3 de urna das
!-iltas J?flJ:Lcs Co"ntf:-:~tantcs a cídarl.aos da outra, torno nlcna validade
no p80:is de origem do Interessado,
sendo,
ül,:"iispcnsável a. auCICIO

documentos.
AnTIGO IX

(Jac1a urna das }\ltas Partes Con-

tratantes publícará, pelos seus órgãos comoctcntcs, traduções, en1 seu

idioma nacional, de obras dê autores

da outra, após cntcudtmentoa mutuas sõbre a escolha.
f,RTIGO

VII

Cmmdo sean presentados

e~ua~J,do anrcscntados com a devida
autenttco.cão, 03 clLplon13,B cicntifí-

namá, para a

o superior, los es-

tudíantes de un país gozarán en
el otro de exención del pago de mato,d.cuJ?' de cu:tiY;'cados de exárnenes,
aSI C0111.0 tambíén estarán ~,xentcs
del pago de emolumentos de exámenes, de diploma y de todos los del
mísmo género; a taIes estudíantes
no se les aplicará las dísposícicnes
relacionadas con el límíte auméríco
de matrículas.

A.l:TIGo VII

Partes Corltratantes, a f'avor de brasileiros e panamenses, t(~rl~o recípro-

VI

X

Franqueadas à consulta pública,
serão mantidas na Biblioteca Nacío-

T.,(}3 c1 I p I (")1113.S y títuíos rara el ejerciclo de profeslones líberales, expedidos por institutos oticíalos de
una de las Altas Partes Contratantes
a cíudadanos de la otra, tmdrán
plena validez en el país de origem del
íntercsado, síendo, no obstante, índíspensabls la autentícacíón d.e esos
documentos.

ARTÍCUI..O

IX

Cada una de las Altas Partes Contratantes publicará por medío de SI,:g
órganos competentes traducciones,
en su idioma nacional, de obras de
autores de la otra, previo acuerdo
recíproco sobre la selección de las
mismas ,
ARTÍCULO

X

Eu la Biblioteca Nacional de Río
de ,Janeiro y en la Biblioteca :Kaclo-
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nal do Rio ele Janeiro e na Biblioteca Nacional da Cidade de Panamá,
respectivamente, uma seção pariamense e uma brasileira, onde se
conservem as publicações oficiais e
as obras literárias, científicas, artísticas e técnicas, fornecidas por instituições públicas ou de iniciativa
privada e por particulares.
ARTIGO
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nal de ia Ciudad de Panamá exístírán, abiertas a la consulta pública,
seccíones panamefia y brasilefia respectivamente, donde se conserv uran
las publícacíones otícíales y las obras
líterarías, cientificas, artísticas y
técnicas de los dos países qUE' suminístren SUB ínstítucíones públicas
o de iniciativa privada y particulares.
ARTÍCULO

XI

As duas Altas Partes Contratantes
promoverão, por seus órgãos autorízadcs, o mais intenso intercâmbio
de publicações de caráter cultural,
técnico e administrativo.

Las dos Altas Partes Contratantes promoverán, por medío de SUB
órgancs Q.,1)t'c'1."iz.8dGs, el más Intenso
mtercambío posible de puhlícaciones
de cs.ráet'," cultural, técnico y administra tívo,
AHTÍCULO

ARTIGO XU

o presente Convênio entrará em
vigor imediatamente após a troca
dos instrumentos de ratificação, a
qual se efetuará na Cidade de Panamá, no mais breve prazo possível.
Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denúncíá-lo em qualquer momento e seus efeitos cessarão um ano após a denúncia
Em fé do que, os Plenipotenciários
acima indicados firmam o prasente Convênio, em, dois exemplares,
nas ling-G.2.s portuguesa e espanhola,
e lhes anõem seus selos na oídade
do Rio de Janeiro, aos seis dias uo
mês de março do ano de mil novecentos e quarenta e quatro.

XI

XII

El presente Convenio entrará en
vigor ínmecuatamente después del
canje de 108 instrumentos de ratírícacíõn, lo cual tendrá lugar en la
CiudRd de Panamá en cl más breve
plazo posíble .
Cada 11Da de las Altas Partes CDn·.
tratantes podrá denunciar este Oonvenio en cualquíer momento y sus
eí'ectos cesarán un afio dsspués de
denunciado.
Eu fe de lo cual, los Plenípotencíarios arriba mencionados Erman el
presente Convenio, en dos ejemplares, en los idiomas português y espafwl, y ]0 sellan en la Cíudad de
Rio de Janeiro a los seis dias del
mes de Marzo deI afio de mil novecientes y cuarenta y cuatro,

L. S. Oswaldo Aranha.
L. S. onu« Hazera,

E, havendo o Govêrno do 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 ínvíolàvelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é selada
com o sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro ele Estado das
Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de JaneiTo, aos onze dias do
mês de fevereiro de mil novecentos e quarenta e sete, 126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

GASPAR

Raul Ferruiruies ,

DUTRA.
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DECRETO N.o 23.077 DE 15 DE MAIO DE 1947
Concede à sociedade anônima Italca:
lile Co-mpal}'nia Lialiarui dei
Cavi
Telegrafici Sottomarini auiorizoção
para continuar a tuncionar na Re.:
pública sob a denominação de tuü:
cable Ser oizi Cablogmflci Rcuiioze-:
lcgrajici e Radioelettrici Societã per
Azioni.

O Presidente da República aten'dendo ao que requereu a sociedade
anônima "Italca.ble Gompagnia Italiana dei Cavi Telegrafici sottoma.,
ríni", autorizada a funcionar pelos
Decretos números 16.626, de 1.0 de
outubro de 192'1. 19.622,
de 23 de
janeiro de lD31; 20.426, doe
21 de
setembro de 1931, 21.945, de 12 de
outubro de 1932 e 39, de 10 de outubro de 1934, decreta:
Artigo único. 11: concedida à sociedade anônima "Italcable Comnagnia
Italiana dei Cavi 'I'elegraficl Sottomarím", com séde em Roma, Itália,
autoriaaçâo para continuar a funcionar na Hepública sob a denominação
de
"Italcable Servizi Cablograftcí
Radiotelegrafici e Radioelettrici Società per Azioni", com as alterações
introduzidas nos respectivos estatutos
em virtude das resoluções adotadas
nas Assembléias Gerais extraordinárias rralizadas a ti de outubro de
1934, 3 de setembro de 1935, 28 de
abril de 1933 e 27 de março, 11 de
julho c 21 de novembro de 1941, e
com o capital de ors 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) destinado às
suas operações no Brasil, mediante
as cláusulas que õste acompanham,
assinadas pelo Ministro de Estado 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 objeto da referida
aut.orizaçâo ,
Rio ele <1aneiro, 15 de
maio de
1947. l~!.G.o da
da República.

Independência e 59.0

EURICO G.

DUTRA

l:JI orvan Funieirctio,
CLÁUSUI.AS QUE ACOMPANIBJ'[ o
nccncro N." 23.077, DESTA DATA

I

A "Jtalcablo Servizi
Cablografici
Radiotelegrafici e Radioelettrici Socíetà per Azioni" é obrigada a ter

EXECUTIVO

permanentemente um representante
geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões
que se
sucítarem, quer com o Govêrno, quer
com particulares, pedendo ser demandado e receber citação inicial pela
sociedade.
II

Todos os atos que nratícar no Brasil ficarão sujeitos únícaments às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer exceção, fundada
e~ seus estatutos, cujas disposições
nao poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à exe<;:11';.11.0 das obras ou serviços a que
eles se referem.
IH
A sociedade não poderá realizar os

objetivos constantes de seus estatutos
que são vedados a sociedades estrangeiras, e só poderá exercer os que
dependam de prévia permissão governamental, depois desta obtida e sob
as condições em que fôr concedida.

IV
Fica dependente de autorização do
Oovêrno qualquer alteração que a
s~)Ciedade tenha de fazer 110s respectívos estatutos.
Ser-Ihe-à cassada a autorização
para funcionar na República se infringir esta cláusula.
V

Fica entendido que a autorização ê
dada sem prejuízo do princípio de
achar-se a sociedade sujeita às disposições de direito que regem as socíedades anônimas.

VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja comína.,
ela 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 Janeiro, 15 de maio de 1947.
-- Morvan FiytLeiredo.
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DEORETO N.o 23.n78
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N.o 23.079 - DE 16
DE MAIO DE 1947
Renova o Decreto n. o 17.030, de 1 de
novembro de 1944

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
ll7, n. o I, da Constituição, e tendo em

vista o que dispõe o Decreto..lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1910
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-Ieí n.? 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art, 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmcs da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei n. O 9.605, de !fI de agôsto de
1946, a autorísação conferida ao cidadão brasileiro Gabriel Dias
pelo
Decreto número dezessete mil e trínta
<17.030) de primeiro (1) de novembro
de mil novecentos e quarenta e quatro (1944) para pesquisar água mineral no município de São Carlos, Estado de São Paulo.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre..
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da' Produção Mineral
do Minístêrto da Agrrcultura ,
Art. 3.° Revog-am-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1947,
126.° da' Independência e 59.° da RBpública.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel d.e Carvalho.

Dfi:CRETO N.o 23.080 - DE 16
DE MAIO DE 1947
Autoriza a cidadã brasileira Donatila
Franca Abreu a lavrar mármore no
murücipio de Sete Lagoas, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo
87, n.o I, da Constituição e nos têr .
mos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

EXECUTIVO
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Art. 1.0 - Fica autorizada a cidadã brasileira Donatila França Abreu a
lavrar mármore em terrenos do ~móvel
denominado Fazenda do Paredão, no
distrito e munícípío de Sete Lagoas,
Estrudo de MiIL'tS Gerais numa.
área de nove hectares e noventa e seis
ares (9,96 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice ;o~alizado
à distância de quinhentos metros (500
rol, rumo magnético onze graus
e
quinze minutos nordeste (110 15' NE)
da confluência dos córregos Paredão
e Coqueiros, e os lados, a partir dês;
se vértice têm os seguintes cornprt.,
mentes e rumos magnético-s: quinhentos metros (~OO m) , norte (N); duzentos metros (200 m) , oeste (\V);
cento e sessenta e quatro metros (164
m) , sul (8); quarenta metros (40 m) ,
trinta e um graus e quarenta e cinco
minutos sudeste (31° 45' SE); vinte e
oito metros (28 m) , cinqüenta e seis
graus e quinze minutos sudoeste (36°
15' 8W); duzentos e oitenta e quatro
metros (284 m) , sul (8); duz-entos
metros (200 m) , leste (E). Es'-.a autorização é outorgada mediante as
condíoões constantes do parágra.Io
único" do art. 28 do Código de ~/nnas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes co mesmo Código. não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorízação fica; obrigada a recolher aos
cofres públi-cos, na forma da lei, os
tributos cue forem devidos à trmso. ao
Estado e- ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art: 68 do Código de Minas.
1'11'&. 3.° Se a concessionária da au.,
tortzação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de Iavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vlzlnhas
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 A concessionária tia autorízacâo será fiscalizada pelo Departa.,
mente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrímínados no
art , 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 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-
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600,00),

Art. 7.° Revogarncse as dispcsiçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maío de 194:7.
126.° da Independência e 59.,0 da República.

Art. 3.° O presente Decrete entrará
em vigor na data da sua publícaaao,
revogadas ás disposições em ccntra;

rio.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 19'17"
12(;.° da Independência e 59.° da Repú.,
bhca ,

EURICO G. DUTRA.

EpRICO G.

Daniel de Carotüno,

Daniel de Carvalho

DUTRA

DECRETO N.o 23.081 - DE 16 DE
MAIO DE 1847

DECRETO N.? 23.-082 - DE 16 DE
MAIO DE 1947

"E Lé t r i c a
Ceuui" a construir uma, linha de

Outorga à Emprêsa Elétrica Fôrça e
Luz Santo Antônio Limitada, com
sede em !tcâ, Estudo de São Paulo~
CG;~CC8Sã,O paTa o aprooeitamenro ee
energia hidráulica existente 1W ri~1Jeirão Carrapatos, muruciqno de ltoã.
distrito de iglWl nome, Estado de
São Paulo.

Autoriza a Comsxinhia

transmissão entre a cidade, de Lu-éliá e a localidade de Adamantína,
no município de, Lucelui, Estudo de
São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, /:l nos

têrmos do Decreto-lei n.c 2 059, de 5
de- março de 1940:
Considerando que o _Conselho ~acio- _
nal de Aguas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medida requerida pela interessada, decreta:
Art. 1.° A Companhia "Elétrica
Oaiuá" fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão entre a cidade de Lucélia e a
lccaudade de Adamantina, no municíplo de Lucélía, E-~tada·de São Paulo.
II - Executar as instalações de
transfo-rmação e de, manobras necessárías nos extremos da referida linha.
Parágrafo único. A linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
luz e fôrca na localidade de Adamantina, incluída na zona de operações da
Companhia "Elétrica Caíuá".
Art. 2.° Sob nena de. caducidade
da presente autorização, a interessada obrlza-se a'
.
I - ~Registr~-la na DIvisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, dentro de trinta
(30) dias a partir da date", de sua publicação .

II - Apresentar à Divisão de Aguas,
dentro de noventa (90) dias, da data
da publica-ção dêste Decreto, os estudos, projetos e-orçamentos das obras.
In - Inicial' e concluir as obras nos
prazos Que, lhe forem' determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se r-efere êste Decreto poderão ser
prorrogados, por justo motivo, pelo
Ministro da Agricultura, ouvida a
mencionada Divisã-o de Águas.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nas
têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n.? 24.643, de 10 de julho de
1834), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à Emprêsa Elétrica Fôrça e
Luz Santo Antônio Limitada, com sede
em Itaí, Estado de São Paulo, concessão para o aproveitamento de energia hidráulica existente no ribeirão
Carrapatos, distrito de Itai, município
de 'igual nome, Estado d-e São Paulo,
com a potência de 92 kw, correspondente a um desnível de 5,5 m e a uma
descarga de 1.700 litros por segundo.
Parágrafo único. O aproveitamento

destina-se à produção, transmissão
transformação e distrrbuiçâo- de energia elétrica, para serviços públicos:
para serviços de utilidade pública e
para comércio d-e energia na zona da

concessíonárla .

Art.. 2.° Sob pena de caducidade de
presente título, a concessionária obrí-

gu-se a:

I -- Registrá-lo na Divisão de Aguar
dentro de trinta (30) dias, após a sua
publícacâo.
II -

Assinar o. contrato disciplina]

da concessão, dentro do prazo de' trlnts

(30) dias, contados da data em que
for publicada a aprovação da respectí.
va minuta pelo Ministro da Agrícul.

tura.
UI -

Apresentar dentro do prazt

de sessenta (60) dias, a contar da dat,
do registro na Divisão de Aguas, l
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planta geral do aproveitamento, em
três (3) vias.

IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divis9.f)· de Aguas, para os fins de
rezístro dentro dos sessenta (GO) dias

que se seguirem ao registro do mesmo
no TriJ:mn:11 de Contas.
V - Obedecer, no projeto, às prescrícôes de ordem técnica que Iorem
determinadas pela Dívísâo de Aguas
do }}cnarta:m·ento Nacional da Prndu.,
cão IVItneral.
• Parágrafo único, Os prazos a que
soe refere êste artigo, - poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura, ouvida a Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,° A minuta do contrato discíolinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção IVEneral e submetida à aprovação do Mínístro 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.° A concessíonárta fica obrigada a construir e manter nas proxímídades do local do aproveitamento,
onde e desde quando for determinado
pela Divísâo de Aguas as instalações
necessárras a observações Iínímétrícas
e medições doe descarga do curso dágua
que vai utilizar e a realizar as observações de acôrdo com as ínstruções
da mesma Divisão.
Art. 6.° A concessionária é assegurada, durante a vigência da presente
concessão e respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adqutridcs, a
autortzacão de ·fazer o comércio de
energia hidro-,elétrica na zona discriminada no parágrafo único do art. 1.0
do presente decreto.
Art. 7.° O capital a ser remunerado
será o efetivamente ínvertãdo nas ínstalações da concessionária, em função
de sua indústria, concorrendo, de forma permanente, para a produção,
transmissão, transrormação e distribuição de energia elétrica.
Art. 8.° As tabelas de prêço de energia serão fixadas pela Divisão de
Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o
disposto no art. 180 do Código de
Aguas, de maneira que seja sempre
proporcionada ao capital uma justa
remuneração (item In do citado artigo
180) dentro de limites que deverão ser
estipulados no contrato disciplinar da
presente concessão,
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Art. 9.° Para a manutenção da integridade do capital a que se refere o
art. 7.° do Presente decreto será criado um fundo especial de reserva que
proverá às renovações determinadas
pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constrtuíção dêsse
rundo, que se denominará reserva de
renovaçüo, será realizada por cotas
especíaís, que incidírão sôbre as tarifas, sob í'orma de percentagem. Estas,
cotas SB1"ào determinadas tendc.ise em
vista a duração média do material a
cuja renovação o dito fundo terá que
atender, podendo ser mcdíí'ícadas, tríe ...

nalmente, na época da revisão das ta-

rifas.
Art. 10. Findo 'O prazo da concessão,
tôda a propriedade da ccncessíonáría
(11).:2, no momento existir e111 função
exclusiva e permanente da produção,
trnnsmíssão, transformação e distribuíç5_0 d,e energia elétrica, referente ao

aproveitamento ccncedíoo, revertera ao
I~stado de São Paulo, em conformidade
com o estipulado nos art.igos 165 e 166
do Código d·e A3'URs, mediante índenízação, na base do custo hístórtco, do
capital não arnorttzado, deduzida a
reserva de renovação a que se retere
o parágrafo único do art. 9.° dêste
decreto.
~ 1.0 Se o EFita.do de 88,0 Paulo não
fizer uso do s,eu direita a essa reversão,
a concassíonáría poderá requerer ao
Govêrno Federal que a concessão seja
renovada pelo, IOTnm que, no respsctívo contrato, deverá estar prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste
artigo, fi.C?o a concesstonária obrígada
a dar conhecímento 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) mêses
antes do término do respectivo prazo.
Art. 11. A concessionária gozará,
desde a data do registro de que trata
o art. 4.0 e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes do
Código de Aguas e dRS leis especiais
sôbre a matéria.

Art. 12. O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Eio de Jan·eiro, 16 de maio de 1917,
126.° da Indep-endência e 59.° da República.
EuRICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
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DECRE'IíO N.o 2.3.0&3, DE 16 DE
lV..AIO DE 1947
outorga à Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Monte concessão
para o aproveitamento ãe energia
hidráulica da cachoeira do Diamante, situada no rio de igual nome,
distrito da sede do municipio de
Santo Antônio do Monte, Estado de
ilrinas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial per falta de pagamento.
DEORE'I'ü N.o 23.024 - DE 16 DE
MALO DE 1947
Outorga à Companhia Industrial ttaúnense, com sede em Itaüna, concessão para o aproveitamento de energia hidráulica existente no rio São
João, distrito da sede, município de
Ltaúna, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição, e nos têrmos
do art. 150 do Código de Aguas (Decreto n.? 24.643, de 10 de julho de
H}34) , decreta:

Art. 1.0 P"espeitados os direitos de
terceiros an teriormente adquírídos. é
outorga'da à Companhia Industrial
Itaunense, cem sede em Itaúna, concessão para o aproveitamento da energia hidrúullca existente no rio São
João, distrito e município de Itaúna,
Estado de Minas Geraís ,
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura ele queda a aproveitar, bem como
a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à producâo, transmissão, transformação e discribuição de energia elétrica
para serviços públlcos, serviços de utíIídade pública e para comércio de
energia na zona da concessionária.
Art. :1.." Sob pena de caducidade do
presente titulo, a concessionária obriga-se 2,,:
1·- Registrá-lo na Divisão de Aguas,
dentro c12 trinta (30) dias, após a sua
publicação.
l i -- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contado da data em que Iôr
publicada a aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro da Agricultura.
lU - Apresentar o mesmo contrato
á Divisão de Aguas, para os fins de re-
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gístro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar, em três (3) vias,
á referida Divisão de Aguas, dentro lia
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 correspondentes, pelo menos, a um (1) ano de
observações:
1) planta em escala razoável do trecho do curso dágua a aproveitar, com
índicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem;
c) estudo da acumulação e cubação
da bacia;
d) perfil geológico
do terreno no
local em que deverá ser construída a
barragem;
e) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justírícação do tipo
adotado;
f) cálculos e desenhos detalhados,
escalas razoáveis, dos vertedouros, aduias, comportas, tomada dágua, canal
de adução e castelo dágua ;
g) justificação do tipo de conduto
forçado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perfil com tôdas as indícações 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 dágua e
cálculo e projeto da chaminé de equilibrio;
j) 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, indicação do engulímento
com 25 %, 50 % e 100 % de variação
de carga; tempo de fechamento; desenho devidamente cotado;
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
com COS 0 que não exceda a 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 e
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1; regulação da tensão e
sua variação; reguladores; queda de
tensão de curto circuito; detalhes e
características fornecidas pelos fabrícantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz;
GD2 no grupo motor gerador;
n) esquema geral das ligações;
o) parl!: os transformadores elevadores e abaixa dores de tensão, as mesmas exigências feitas para os g-eradores;
i» desenho dos quadros de contrõle
com índícação de todos os aparelhos a
serem neles montados;
q) 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;
r) desenho indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão, para-raios, bobinas. de choque e ligações
contra supertensões:
8) projeto da linha de transmissão,
planta e perfil da linha, cálculo mecânico e elétrico com COS 0 = 0,3; perda de potência; tensão na partida e na
chegada, distância entre os condutores;
t) projetes detalhados dos edifícios,
inclusive cálculo de estabilidade e discriminação dos materiais empregados;
u) orçamento detalhado para cada
um dos itens acima.
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.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida
à apro....ação do Ministro da Agricultura.
.
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contado da data do registro do respectivo contrato na Divisão de AgUiM.
Art. 5.° A concessionária fica obrígada a construir e manter, onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Aguas, as instalações necessárias a ohservaçõeslinimétricas e medições de descarga do curso dágua que
vai utilizar e a realizar as observações
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de acôrdo com as instruções da mesma
Divisão.
Art. 6.° A concessionária é assegurada. durante a vigência da presente
concessão e respeita. dos os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, a
autorização de fazer o comércio de
energia hídroelétríca na zona díscríminada no parágrafo segundo do artigo 1.0 do presente Decreto.
Art. 7.° O capital a ser remunerado será o efetivamente invertido nas
instalações da concessronárta, em função exclusiva de sua indústria, concorrendo, de forma permanente, 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 acôrdo com o dísposto no art. 180 do Código de Águas,
de maneira que seja sempre proporcionada ao capital uma justa remuneração (item In do citado art. 180), dentro de limites que deverão ser estipulados no contrato disciplinar da presente concessão.
Art. 9.° Para a manutenção da integridade do canítal a que se refere o
art. 7.° do presente Decreto será criado um fundo de reserva que proverá
às renovações, determinadas pela deprecíação ou impostas por acidentes.
Parágrafo úníco . A constituição
dêsse fundo, que se denominará "reserva de renovação", será realizada
por quotas especiais, que íncídírão
sôbre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas, tenda-58 em vista a duraçân média do material a cuja. renovação a
dita reserva terá que atender, podendo ser modificadas. trienalmente, na
éooca da revisão das tarítas .
. Art. 10. Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade da concessionária que, no momento, existir em
função exclusiva e permanente da produção, transmissão. transformação e
dístribuíção de energia elétrica, referente ao aproveitamento concedido,reverterá ao Estado de Minas Gerais,
de conformidade com o estipulado nos
arts. 165 e 166 do Código de Aguas,
mediante indenização, na base do custo
histórico, do capital não amortízado,
deduzida a reserva de renovação a que
se refere o parágrafo único cio art. 9.°
dêste decreto.
§ 1.0 Se o Estado de Minas Gerais
não fizer uso do seu direito a essa reversão, a concessíonáría poderá reque-
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rer ao Govêrno Federal que a conces- Agricultura, as seguintes áreas de terras necessárias à construção da linha
são seja renovada pela forma que, no
respectívo contrato, deverá estar pre- de transmissão entre a Usina hidroelétríca de Americana e a sub-estação
vista.
Taubaté, em Oampínas, Estado de São
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste
Paulo, de acôrdo com a autorização
artigo, fica a concessionária obrigada
outorgada pelo Decreto 11.0 18.889, de
a dar conhecimento ao Govêrno Fe15
de junho de 1945:
deral da decisão do Esta,do de Minas
1) Area de doze mil oitocentos e oiGerais e a entrar com o requerimento
tenta e cinco metros quadrados
de prorrcgnção da concessão ou o de
(12.885 m2), de propriedade atribuída
desíst.êncía desta, até seis (6) meses
a Müller Oarioba & Cia., situada no
antes do término do respectivo prazo.
Art. 11. A concessíonária gozará, .munícípío de Americana, Estado de
85.0 Paulo.
desde a data do registro de que trata
2) Area de dez mil e quinhentos
o art. 4,° e enquanto vigorar esta conmetros quadrados (Iü. 500 m2), de
cessão, dos favores constantes do Cópropriedade atribuída a Antônio Medigo de li.guas e das leis especiais sôr1'I:[511e1, situada no município de Amebre a matéria ,
ricana, Estado de São Paulo.
Art. 12. O presente Decreto entra:n Arca de cmoüenta e sete mil
rá em vigor na da t a da sua nublícaquinhentos e oitenta e cinco metros
ção, revogadas as dísposíções êm conouadrados (57.585 m2), de propríetrário.
de.de atr íbuída aos herdeiros Si a, siRio de Janeiro, 16 de maio de 1947. tuada no município de Americana, Es126,° da Independência e 59,° da Renútado de São Paulo ,
blíca .
4) Área de mil novecentos e vinte e
três metros quadrados (1.923 m2), de
Etrnrco G. DUTRA.
propriedade atribuída a Faraone &
Ch., situada no município de AmeríDaniel de Carvalho.
cana Estado de São Paulo.
5) Arca de cento e vinte e dois mil
oitocentos e sessenta e cinco metros
DECRETO N.o 23.085 - DE 16 DE
cuadrados 022.865 m2), de proprieMAIO DI: lD47
dade atribuída 30S Irmãos Toledo, siDeclara de uíiiiãaâe pública e autorituada no município de Americana, Esza. a Companhia Fôrca e Luz Otitecla de 82,0 Paulo.
riobc; S. A. a desapropriar diversas
6) Area de doze mil novecentos e
arcas de terras necessárias a. constrinta metros quadrados (12.930 m2),
trucãi, da linha (7", transmissiio
de propriedade atribuída a Antônio
entre a Usina liuircelétrica de AmePiva, sltuada no município de Ameriricana e a sub-estação Taubaté, em
Cima. Estado (l", São Paulo.
Camsiina«, Esituic de São Paulo a
7) Area de dezesseís mil e quinhenque está auiorizruia pelo Decreto
tos metros quadrados (lG. 500 m2), de
número 18.889, de 15 de junho de
propriedade atribuída aos herdeiros
lDiJ5.
de Jo§o Viel. situada no município de
Campinas, Estado de São Paulo.
O Presidente ela República, usando
8) Área de treze mil cento e dez
da atríbuíção que lhe confere o armetros quadrados (13.110 m2). de nrotigo 87, n.O I, da Oonstítuição, e, conprledade atribuída a Antônio Vêrza,
forme o requerido pela emprêsa insituada no município de Campinas,
teressada, tendo em vista o que disEstl".do de São Paulo.
põem o art. 151 (letras a e b) do Cóg) Arcl), de sessenta e dots mil quidigo de Águas, os artir;os 3.°, 5.° (lenhentos e trinta e cinco metros quatra h) e 15 do Decreto-lei n,s 3.365, de
drados (62.1'35 m2)-:---de propriedade
21 de junho de 1941, e o parágrafo
atrfbuída a C8sar G1'8nrJe. situada no
único do art. l.0 do Decreto-lei númuntcípío de Campinas. Estado de São
mero 4.152, de 6 de março de 1942,
Paulo.
decreta:
lO) Arca de nuatorze mil cento e
Art. 1.0 Ficam consideradas de utisetenta e cinco metros quadrados
lidade pública nos têrmos dos arti(1~"
175 m2), de nrooríedade atribuída
gos 3,° e [".0 letra h, e 15 do Decretof\ Dr , Valdemar' Teixeira Pinto, situalei n.v 3.365, de 21 de junho de 1941 e
da no munícípío de Camninas, Estado
no parágrafo único do art. 1.0 do Dede São Paulo.
ereto-lei n.? 4.152, de 6 de março de
1942, e de acôrdo com as plantas apre11) Área de trinta e seis mil e sessentadas e aprovadas pelo Ministro da
senta metros quadrados (36.060 mã) ,
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de propriedade atribuída aos herdeiros Gualtieri, situada no município
de Campinas, Estado de São Paulo.
12) Area de cento e treze mil quatrosentos e noventa metros quadrados
(113.490 mã) , de propriedade atribuída à Companhia Caffeeira do Rio Feio
situada no município de Campinas,
Estado de Sáo Paulo.
13) Arca de cinco mil oitocentos e
cinco metros quadrados (5.805 mã) ,
de proorrcdade atribuída a Alfonso
Carlos do Amaral, situada no município de Campinas, Estado de São Paulo.
14) Area de doze mil quatrocentos
e oitenta metros quadrados (l2.4S0m2),
de propriedade atribuída a Nasíf J'osé
e Antônio Serafim, situada no municípío de Campinas, Estado de São
Paulo,
15) Area de trezentos e sessenta e
sete metros quadrados e cinqüenta -decímetros quadrados (367,50 m2) de
propriedade atribuída a Antônio Soares, situada no município de Campinas, Estado de São Paulo.
16) Area de vinte mil cento e vinte
e dois metros quadrados e cinqüenta
decímetros quadrados (20.122,50 mã) ,
de proprtedade atribuída a Hélio Miranda; situada no município de Campinas, Estado de São Paulo,
17) Area de trinta mil duzentos e
reze metros quadrados (30.213 m2),
le propriedade atribuída à Viúva Au'élia -Iunqueira, situada no municínío
ie Campinas, Estado de 85.0 Paulo:
. 18) Area de quatorze mil trezentos
~ setenta e três metros quadrados
(14.373 m2), de propriedade atribuída
ao Dr. Vicente Torregrossa e Dr , Rui
de Melo, no município de Campinas,
Estado de São Paulo.
19) Area de onze mil e dezenove
metros quadrados (11.019 m.3) de
pnedade atribuída a Pedro Baron! situada no munícípio de Oarnpínas, 'Estado de Süo Paulo.
.
20) Area de quarenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco metros
auadrados (47.895 mã) , de propríetdade atribuída a Felipe Vergínellt, siItuada no município de Campinas Estado de São Paulo.
'
21) Area de quarenta e nove mil
nuzentos e quarenta e cinco metros
nuadrados (49.245 m2), de propríeIllade atribuída à Viúva Joana NolIltueira Pompeu do Amaral, situada no
lElunicípio de Campinas, Estado de
13ão Paulo.
Art. 2,° A .Companhia Fôrça e Luz
s;Jarioba S. A. fica autorizada a proF-0ver a desapropriação das referidas
lI'eas de terras,' na forma do disposto
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no art. 15 do citado Decreto-lei número 3, So5, e parágrafo único do artigo 1.0 do Decreto-lei número 4.152,
de 6 de rnarço de 1942.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
HepÚblica.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de

ccnxuno,

DECRETO N.o 23.086, DE 17 DE
MAIO DE 1947
Dispõe sôbre imóveis incorporados ao
patrimônio nacional.

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o nú..
mero I do art. 3'[ da Constítuíçâó,
decreta:
Art , 1.0 Os imóveis incorporados ao
patrimônio nacional pelo art. 2.° do
Decreto-lei 11,° 9,727, de 3 de setembro
de 1946, sediados em Santos e São
Vicente, no Estado de São Paulo, que
estejam sendo utilizados por unidades
do gxército, aquarteladas nessas .cida.des, bem como o imóvel da Avenida
Conselheiro Nébia.s n.? 210, em Santos,
são destinados ao Ministério da
Guerra.
Art. 2,° O Ministério da Guerra tomará as providências que se tornarem
necessárias, para a execução dêste oecreto.
Art. 3,° :1tste Decreto entra em VIgor
na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíções
em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1947,
126.° da Iridependência e 59,° da República.
EURico G. DUTRA.
Canrobel·t P. da Costa.
O

Corrêa

e Castro.

DECRETO N. ° 23.087 DE 19·DE
MAIO DE 1947
Autoriza o funcionamento do curso de
jornalismo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Siio Bento, da Universidade Católica de São
Paulo.

O .Presidente da Re·pÚ'blica, usando
da atri-buição que lhe confere o artigo 87, item J, da oonstítuíção, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei número 42-1, de 11 de maio de 1938, decreta:
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Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do curso
de jornalismo da Faculdade de Puosofia, Ciências e Letras de São Bento, da Universidade Católica de São
Paulo, Co.Hl sede em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeil'O, 19 de maio de 1947,
128. ° da Independência e 59. ° da H,{;pública,
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani,

DECRETO N.O 23.088, DE 19 DE
M1II0 DE 1947
Concede autorização. para funcionamento da Escola ele Educação Física,
do Estado de Pernambuco.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por í'alta de pagamento.
DECRETO N.O 23. G89, DE 19 DE
1\1AI0 DE 194,7
Concede à Socie-dade de Navegação e
Alvarengagem de Ilhéus, Limitada,
autorização para funcionar como
em.présa de navegação de cabotagem,
de acordo com o que prescreve o Deereto-lei n» 2.784, de 20 de novem··
bro de IMO.

Não foi publicado ainda no Diário
O iicuü por falta de pagamento.

DECRETO N.o 23.090 DE 19 DE
MAIO DE 1947
Concede
à
Sociedade
Anônima
"Bauscli & Lomb do Brasil Ltd."
autorização para continuar a funcionar na Re-pública.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima "Bausch & Lomb do Brasil Ltd."
autorízada a funcionar pelos Decretos 11S. 4.427, de 24 de julho de 1939,
e 19.559, de 4 de setembro de 1945,
decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima "Bausch & Lomb do
Brasil Ltd. ", com sede na cidade de
Rocheste,r, Nova York, Estados Unidos da América, autorização para continuar a funcionar na República com
o aumento do capital destinado às
suas operações no Brasil, de Cr$ ...
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) para Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), em virtude da
resolução tomada pela díretoria na
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reunião realizada a 12 de março de
1947, mediante as cláusulas que acompanham o primeiro dos supracitados
decretos, ficando a mesma 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, 19 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.0 na República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figueiredo.

DECRETO F.o 23.091 - DE 19
MAIO DE 1947

DE

Declara de utilidade pública o Instituto Neo-PitagóTico, de Curitiba, Estado do Paraná.
O Presidente da República, atendeu-

do ao que requereu o Instítuto Neo-Pítagórico, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, o qual satisfaz as exigências do artigo 1.0 da Lei
n,v 91, de 28 de agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o
artigo 2.° da citada Lei decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos da mencionada Lei, o Instituto Neo-Pítagóríco,
com sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Benedicto Costa Netto

DECRE':DO N.o 23.09,2 - DE 19 DE
MAIO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica OrdináTia de Extranumerário-mensalista do Depósito
de Aeronáutica do Rio de Janeiro,
do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de·
creta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalist: do Depósito de Aeronáutica do Rio
de .Janeiro, da Diretoria do Material,
do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Armando Trompowsky
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DECRETO N.O 23.093, DE 26 DE
MAIO DE 194.7
Auwriza ,estrangei'I'o a adquirir terrenp de marinha que menciona, situado nesta Capital.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
(*)

DECRETO N.o 23.094 - DE 27 DE
MAIO DE 1947

Altera a Tabela Numérica Ordinária
do Pessoal da Comissão de Marinha
lf'Iercante.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:

Col. das Leis -

Vol. IV.

177

EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica alterada, de acôrdo
com a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária do Pessoal da Comissao de Marinha Mercante, organizada pelo Decreto n,e 17.377, de 16
de dezembro de 1944 e modificada pelo
Decreto n.O 19.988, de 23 de novembro
de 1945.
ArL. 2.0 1!::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de maio de
HWI, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G. DUTRA

Clovis Pestana.
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DECHETO N.o 23.095 .- DE 2'1 DE
MAIO DE 194'1

DECRETO N. o 23.096 DE 27 DE
M./';.IO DE 1947

Autoriza o cidadão brasiieiro, Alberto
Alves do Vale a pesquisar argila e

Autoriza o cidadão brasileiro João Batista Guuio a pesquisor argila e associados no
mumicipio de Ponta
Grossa, Estado do Paraná,

associcâos no truinicinio de lJtIagé,
Estiuio do Itio de Janeiro,
l

O Presid-ente da R,€públic:l, usando

da atrtbulcáo que lhe contere o artigo 37, n.v E, da Constituição, e nos
do IN:>CT-sto-le·t 11.0 1.S'3;}, de 2;-]
d'e j:1n2Ü'O oce J.iHD (Córiígo de Minas),

tÔl'1.11.0-S

d-e-crcta:
Art , 1.0 ~~?i{~a autorizado o cid8.dão
brasileiro Alberto Alves do Vale a,
pesquisar 8,rg118J
associados em t'e.r··
renos dE> p:to~lcicd'J,de da Irncbiltàrta
~..~fav.D, Ltda,.
t':itundos no lugar cl,~nc""

minado

.:3j()

trito d-e
de

C;-l)i~1

rio CrouTá, dís-

do ~Pacop~:iba, munícipío
BLGtad.o do I~.~o de Jan1eil'o,

numa
de QU::1xcnta hcotares
(10 11a), delirrritada por um polígono
irregular que tem um vór ticc a cento
e noventa c cinco metros e trinta centínH;;trc3 (lH~),30 m) , no rurno verdadeiro
cinoüenta e deis graus e um minuto
sudeste (52 0 1 SB) do centro da ponte
fiz, adutora de Paquctá, sôbr e o 1'1.0
G-uia, e os lados, a partir do vértíce
considerado, têm.: tr2f~entus e oitenr.n
e um TXh:~tros c~~n 1'0) '.Jit,::':n ta, f~- se í.e
g;'3.US \:~,
minutos n\'>rdestB
(8'1" 4'
oitcn to e
dois metros (tl~t~ m) , -cjTl'f"~Üf:-:n ta L.;t~~tto
~!r8.US e cínoücnta e acis minutos sudeste ([j[Fl 56 SJI:); qulrihen..tos .e ottenta e oito metros (li33 m) , trinta e quatro graw: () quatro minutos sudoeste
(3·~tl) ·1/ f)'\V); mil ccní.o ',~ trinta 111etros (1,1:~O m) , quarcnt.a graus e vínte e seis minutos noroeste (1:)0 36'
1

l

,0.

1

NW).

j\rt. 2.0 O título da autorizarão de
pesquise, que será uma via autêntica
dêstc di(~·c.reto, pa-gará a

taxa de qua-

troccntcs cruzeiros (Cr$ 40G,OO) e será
transcrito no livro próprio ela Divisão
de Fcmcnto daProduçüo lVIineral do
Mínístério da Agricult-url1.

Art; 3.° IteVo-6gm·~sc as dlsposíções
em contrário.
Hio de Janei.l'ü, 27 de maio de 1947.
-- 126,0 da Independência e 59,0 da
.Repúblíca,
EmlICG

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

O Presidente da República usando
ela atríbuíção que lhe contere o art.
137, número I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, Deereta:
Art. J.. o - Fica autorizado o cídacliio brasileiro Jc;ão Batista Guido a
pesquisar argila. e associados em terrenas de sua propriedade situados no
11.:gQ,1' dcncmínado Olaria, no distrito
e munlcípío de Ponta Grossa, Estado
do Paraná, numa área de nove hectans e dezoito ares (9,18 ha) delímitada pc:' um polígono irregular que tem
um vértice na confluência dos córde ()lp~ria e do Cortume, e os
a partir do vértíco considerado,
·i:'~-:":i.l os seguintes comprimentos e ru~T!.'r)3 n'19.,gii.léti.cos: trinta e seis metros
(:'5 m) , trtnta e um graus e trinca e
oíto minutos noroeste (310 38' NW);
vinte e quatro metros (24 m) , vinte
e seis graus e um minuto nordeste
(2(j° 01' I'JE); trezentos e doze metros
(~~L3 m) " trinta e um graus e vinte
minutos noroeste (31 0 20' NW); cento
e sessenta e quatro metros (164 m) ,
quarenta. e dois graus e quarenta e
dois nünutos noroeste (42 0 42' NvV);
cento e trinta e cinco metros 035 m) ,
o.tenta e riovs graus e dezesseis mínu.,
tos noroeste (38 0 16' NV{); sessenta e
sei::; metros (66 m) , quinze graus e
cinqüenta e seis minutos nordeste
<150 56' NJ<~); cento e cínquenta e
quatro metros (15'1 m) , setenta graus
e trinta, e três minutos noroeste ..
('10° ZiJ' NW); cem metros (100 m) ,
vinte e sete graus e dezenove mmutos
nordeste (270 19' NE); cento e trinta
e deIs metros (132 m) , sessenta e
quatro graus e quarenta e dois minutcs noroeste W'\o 42' N'\V); setenta e
quatro metros (74 m) , quarenta e
nove graus e cínquenta e nove minutos nordeste (&19 0 53' :NE); cento e
dezessete metros (11'7 m) , quarenta e
oito graus e quarenta e três minutos
sudeste (480 43' SE); sessenta e cinco
metros (65 m) , seis graus e quarenta
e dois minutos sudeste (60 42' SE);
qua-renta e seis metros (46 m) , sessente, e três graus e quarenta minutos
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sudeste <630 40' SE); sessenta e um
metros (61 m) , vinte e sete graus vinte
e dois minutos sudeste (27 0 22' SE);
setenta e nove metros (79 m) , sessenta e cinco graus e vinte dois minutos sudeste (65 0 22' SE); cento e ciinquenta e cinco metros (155 m) , quarenta graus e vinte e dois minutos sudeste (40 0 22' SE); sessenta metros
(60 m) , cínquenta e sete graus e quarenta é seis minutos sudeste
.
(57 0 46' SE); cento e quarenta e nove
metros (1t±9 111), sessenta e dois .graus
e quarenta minutos sudeste
.
(Gi~o 40' SE); cento e oitenta e oito
metros (180 m) , oítemta e sete gr~:.'r:3
e trinta c oito minutos sudeste ....
(87 0 :38' i3E); oitenta e UFl metros
(31 m) , dezessete graus e quinze minutos nordeste (17 0 15' NE); cento e
oitenta e seis metros (136 In), rlez
graus e trinta e sete minutos nordes.,
te (10 0 37' NE); cinqüenta e dois n1.e··
tros (52 m) , setenta e um graus e
vinte e oito minutos sudeste
('110 28' SE); cento e um metros ..
(101 m) , deis graus e trinta. e oito

minutos sudoeste (2° 38' 8'i.ll); cEnt0
e oito metros ClO8 rrn , quinze graus e
cuarenta e oito minutos sudocst..
êI5° 48' SW); cento e trinta e seís
metros (136 m) , trinta ,e um graus e
trinta minutos sudoeste (31 0 30' SW);
noventa e um metros <91 m) , trinta e
oito graus e vinte e cinco minutas
sudoeste (380 25' SV/); cinqüenta e
cinco metros (55 m) , quarenta e quatro
graus e vinte
e um minutos
sudoeste (44 0 21' S1V) , setenta
e seis metros
(76
m) , vinte
graus e trinta minutos sudoeste
1200
30'
SW) ;
trinta e cinco
metros (35 m) , sessenta e oito
graus e trinta e dois minutos
sudoccte <68 0 32' SW).
Art. 2. o - O título da autortzacâo
de pesquisa, qus 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 Producão
Mineral elo Ministério da Agricultura,
Art. 3. o - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1947.
1260 da Independência e 59° da República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho
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DECRETO N.o 23.097 -- DE 27 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cuicâão brasileiro Ari Freitas ld"ércio a pesquisar coroao mineral no município de Baçé, Estado
tlo Rio Grande do Sul.
O Presidente da RepúbJ.ic<:I, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, 11.,0 I, e nos têrmcs dos artigos 152 e 15·3 da Oonstítuíção, deereta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasík.ír o Ari Freitas ~/[.érclo a pes0tÜS3.-T carvão mineral em terrenos de
sua propriedade -e de Libórlo Si'ec'a, no
lugar denominado Dario Lassance,
rli.strito de .tk::ival, munícípío de Bagé,
Estado do Icío ("3rande do Sul, numa

área de brinta e sete hectares, sessenta áres e sessenta e oito centíaree
(37,tiOô8 h.a) d'eJimitada por um polígono místilineo quo

tSlTI

um vértíce

no quilômetro trezentos e setenta e
um mais oi tC',~'8!ltGS e sessenta metros
(371+-860 m) Cla Via,ção Férrea do I{j,o
Grande do Sul, no ramal CacequtI~a,gé··}:;:10 Grande do Sul, nas proxímidadss da est23;30 d-e Lassanee e os

lados, a partir à:ê:.;~,c vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setenta e quatro metros
(74 m) , oitenta e três graus sudoeste
(S3° 8\)\1); cinqüenta e cinco metros
(55 fi), vinte graus sudoeste (20 0 SW) ;
oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (83,50 m) , oitenta graus noroeste (80 0 NW); oitenta e dois metros e trinta centímetros (82,3,0 m) ,
doze graus nordeste (12 0 N-E); duzentos e trinta e cinco metros (235 m) ,
setenta e três graus e trinta minutos
sudoeste (73'°30' S\'iT) ; trezentos e
quarenta metros (31,Om), um grau e
trinta minutos sudeste (10 30' SE.) ;
quinhentos e oitenta e doís metros
(532 m) , cinqüenta e oito gT3.US e quarenta minutos sudoeste (53° 40' SW) ;
seisc-entos e sessenta e sete metros
(667 m) , sessenta e um graus sudeste ({i I o SE). O lado místilíneo da poligonal é a margem da ferrovia supra mencionada e compreendida entre o último vértice e o ponto de partida.
Art . 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
àêste 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.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Hio de Jneiro. 27 de Maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECgETO N.o 23.098 - DE 27 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o ciâaâão brasileiro Nélson
S/mp/telo da Silva a pesquisar diamantes e associados no município de
Diusnantina, Estado de .Minas Gerais.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atrrbuição que lhe confere o artigo 8'1, n.? l, e nos têrmos dos artígos 152 e 153 da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nélson Simplício da Silva a
pesquisar diamant-es e associados em
terrenos de sua propriedade situados
no lugar denominado Poção do Moreira, no distrito de Extração, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta
hectares ({D ha) delimitada por um
triàw",üo que t.em um vértice a duZ8!1tOS metros (200 m) , rumo magnético sossenta e três graus noroeste
(õ'o3o N\;\{) da barra do córrego Lavapéa, afluente pela margem esquerda do rio Jequitinhonha, e os lados
dívergeutes do vérttco considerado,
têm: novecentos e cinqüenta metros (()[;i) m) , rumo sessenta graus S11oreste (60 0 SE) magnético e mil metros
(1.000 m) , rumo dois graus sudeste
(2° SE) magnético.
Art. 2.° O título da autorização de
pccqu.sa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,(0) e será
transcrito no livr-o próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele J:meiro, 27 de Maio de 1947
de 1947, 126.° da Tndependêncía e 59.°
da R,ep'Ública.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

EXECUTIVO
DECRETO N.o 23.099 - DE 28 DE
MAIO DE 1947

Dispõe, sem aumento de despesa, sôbre as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do Pôsto de Assistência da Vila Militar, do Ministério da Guerra e dá outras pro'vidências.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do Pôsto de Assistência da Vila Militar, da Diretoria de
Saúde do Exército, do Ministério da
Guerra.
Art. 2,.° Ficam transferidas, para
a tabela a que se refere o artigo anterior, três funções de enfermeiro, referência VIII, da Tabela Numérica
Ordinária correspondente.
Art. 3.0 Picam orladas. na tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista dos mesmos Pôsto, Diretoria e Ministério, duas funções de
enfermeiro, referêncía XI.
Parágrafo único. As funções a que
se refere êste artigo só poderão ser
preenchidas quando forem suprimidas
as duas últimas funções de enfermeiro, referência VIII, da Tabe-la Numérica Suplementar do aludido Pôs to.
Art. 4. 0 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
H,io de Janeiro, em 28 de maio de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.
Canrobert G. da Costa.

DECRETO N.o 23.100 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Libera os bens que menciona
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
Considerando que o súdito italiano
Carlo Gallí, tendo chegada ao Brasil
em 1923 e embarcado para a Itália
em março de 1935, munido de passaporte com visto de retôrno:
Considerando, sobretudo,
haver o
mesmo cooperado com 0S exércitos
aliados, organizando e comandando
fôrças de "partigiani" que operaram
militarmente contra as legiões nazi-

fascítas;
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Decreta:
Art. 1.0 Ficam liberados, com base
no que faculta o art. 2.0- do Decretolei n,v 9.123, de 3 de abril de 1946,
os bens do súdito italiano Carlo Galli, .
existentes no país e constantes de imóveis e depósito bancário.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de maio de
1947, 126.° da Independência e
59.°
da República.
EURICO G. Du'rRA.
Hildebrando Accioly.

DEC'RE':DO N.o 23.101 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Transfere ao Bancado Brasil S. A.
o encargo de liquidar as operações
remanescentes da firma que menciona e àâ outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 117, n.v I, da Constituição e tendo
em vista o disposto nos arts. 5.° e
4.°, respectivamente, dos Decretosleis ns. 4.807, de 7 de outubro de
1942, e 5.661, de 12 de julho de 1943,
decreta:
Art. 1. o Fica o Banco do Brasil
S. A., na qualidade de Agente Especial do Govêrno, encarregado de proceder à liquidação das operações remanescentes da Aliança Comercial de
Anilinas Limitada, submetida aos efeitos do Decreto-lei n.o 4.166, de 11
de março de 1942.
Art. 2.° No exercício do mandato
que lhe é outorgado, fica o Banco do
Brasil, S. A. investido de todos os
poderes, inclusive para transigir, cessando as funções do atual liquidante.
Art. 3.° O produto das operações
remanescentes terá o destino previsto
no Decreto n.> 13.560, de 1 de outubro de 1943.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1!l47,
126.° da Independência e 59.° da República.
.
EURrco G. DUTRA.
Hilâeororuio Accioly.
Corréa e Castro.
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DECRETO N." 23.102 MAro DE 1947

DE 28 DE

Aprova o Regulamento para o Serviço
Consular Honorário do Brasil
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Reguiamente para o Serviço Consular Honorário do Brasil que acompanha o presente.
Art. 2.° J:l:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâ.o, revogadas as disposições em contrárío..
Rio de Janeiro, em 28 -'e maio de
1947, 126.° da Independência e es da
República.
EURICO G. DUTRA.

nuãeoranao

Accioly

REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
CONSULAR HONORÁRIO
DO BRASIL

CAPíTULO I
DOS CONSULADOS

E

VICE-CONSULADOS

HONORÁRIOS
Art. 1.0 Haverá no Serviço consular brasileiro, além dos Consulados de
carreira e privativos, Repartições consulares honorárias, que se uenornmarão Consulados honorários e Vice-Oonsulados honoráríos.
Art. 2.° Além tios Consulados e Vice-Consulados honorários já existentes, o Govêrno, por proposta do Ministério das Relações Exteriores, poderá
criar outros, cuja necessida-de fique devidamente justificada.
Art. 3." Os Comsulados e Vice-Consulados honorários serão subordinados:
a) aos Consulados de carreira em
cuja jurisdição estiverem situados;
b) à Missão diplomática brasileira,
se no pais de sua sede não houver
Consulado doe carreira:
c) à Secretaria de Estado, s'e no pais
de sua sede não houver nem Missão
diplomática nem Consulado de carreira.
Art. 4.° Os Consulados e Vic-e-Consulados honorários subordinados aos
de carreira, terão jurisdição limitada
à cidade de sua sede.
Art. 5.° As Repartições consulares
honorárias deverão ter o escudo das
armas afixado ao edifício onde run-
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cíonarern, sempre que ísso não for
contrário aos usos locais.
Art. 6.° Os consulados e Více-Consulados honorários hastearão a barideira brasileira nos dias L" de janeiro, 7 de setembro e 15 de novembro
às 8 horas, e no dia 19 de novembro
(dia da Ba.ndeira), às 12 horas, seguindo, quanto ao mais, os costumes
locais.
Art , '1.0 O expediente das Ch8.nceIarias consulares hcnorárlas será de
cinco horas: exceto aos sábados, quando será de três horas.
Parágrafo único. A autoridade con··
suíar honorária
adotará. mediante
aprovacáo da,. autoridade a que estiver
suncrdinada, horário que se conforme
com D.S nc'Ce2sid~Rd:2S do S21'vit:O e o
expcdíente ba.ncário local, afixando-o
€111

lugar ostensivo.

Art , 3.° A escrtturacão do>'> livros de

.reg.i.st:ro e expcdiç âc da. corrcspondêncía será reíta de acôrdo com a Cem,·
soltaacão CüIJ5Ula:r vigente ·e Co-111 as
ínsuucõss dadas pelas autoridades
cornpetentes .
§ LO Para o HeI cumprimento dêste
artigo, haverá obrigutóríamcntc nas
Rqnrt5ç[l·es cor.sulares
honorárias,
além do matcria! padronlaado, os St"'guíntr-s livros de rcgtstro, também 1);)."
dr onizados ;
,
Tipo 1 _. Protocolo de entrada di),
correspoudência ;
Tipo ~{ -- Livro de registro ele' atos
e documentos diversos:
Tipo 6 -- Numeração do exps,-UenLe;
Tipo 32 _. Diárro de emolumentos,
Ti po 2:i -'- Diá.ri o d-2- cstEunpilhas.
~ 2.0 As I~€part.lçõcs consulares nonorárlas que procederem :3.0 despacho
de embarcacões serão dotadas de livro
talão, tipo :H, Despacho de nc)vio's 8,
quando situadas em portos f'reqüentados por cmbarcacõcs brasileiras, terão, ainda, o de tipo 36, Estrada e

saída de tuniios nacionais.
§ 3" As Repart.icôes consulares honorárias adqutrlrão o material padronizado de que trata o presente artigo no rorncocdor autorizado. razendo o pedido por in tcrmédio da autoridade a que estiverem subordinadas.
~ <1:.o.li hnDd'Fira e- o escudo de armas serão fornecidos pela S-ccl'·etarla
de Estl\.clo.
Art. 9,° 'I'od os os documentos rcce . ·
bidos ou expedidos pela Ch aricclar'ia
deverão constar do arquivo do GOTlSlllado ou Vicc-Consule.do hon erário e,
como tal, serão de propriedade do Govêrno brasileiro.
Parágrafo único. Nas Repart ições
consulares honorárias haverá, pelo me .
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nos, quatro classificadores da correspondência recebída e expedida, senda
dois para a correspcndêncía oficial e
dois para diversos.
Art. lO. Não é lícito aos servidores
honorários confiarem os papéis pertencentos aos arquivos consulares a pessoas estranhas oua autoridades do pais
de sua residência.
Art. 11.. lê-lhes vedado tirar cópia,
para um pessoal, de qualquer documento ou papel oficial.
Art. 12. Os selos, carimbos e papel
tímbra.do dos Consulados e Vice-Consulados honorários só poderão ser utílíza.dos na correspondência e atos oficiais, constituindo sempre propriedade
do C}ov5:::no brasileiro.
Ar t . 13. Os Cônsules e Vice-Cénsules honcrários, quando exonerados,
d:G1leTâo entregar ao seu sucessor ou
à pessoa devidamente designada Dela
SecrstarIa de Estado todo o material.
de expediente e todos os documentos
pertencentes ao arquivo do Consulado
ou Vice-Consulado honorário, sem excetuar os ua.néís recc bidcs e expedid os
durante a' sua gestão.
".
Parágrafo úníco , Da entrega, lavrar-se-á um têrrno no "Livro de registro", do qual se tirarão cinco vias
autênticas. que se destinarão:
a) a. primeira, ao arquivo da Repartição consular honorárta ;
. b)a segunda, ao servidor que S0 retll"8.T;

c) as demais, à autnridade a que estiver subordinada, que remeterá duas
." Sl'cI··etaria de Estado.
CAPíTULO Ir
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSULADOS E VICECONSULADOS HONORÁRIOS

Art. 14. Observadas as leis locais
os Consulados e Vice-Consulados honorários terão as seguintes atríbuíções:
1) Prestar assístêncía aos brasílcircsresidentes em sua jurisdição, auxílíanrín-sa em suas emprêsas e derendC,lldo--lhes os díreítos e prerrogativas;
Tí) --- Observar o movimento comercial e cconômíco da jurisdição consular, apresentando a êsse respeito relatórios à autorídaríe a que estiverem
subordinados, com
esclarecímentos
úteis, acentuando se as circunstâncias
favorecem ou contrariam, e quais os
motivos, a expansão comercial e industrlal do Brasil;
IH) - Comunicar, imediatamente
à autortdade a que estiverem subol'(ii~
na (los e aos Comandantes de navios
brasileiros que chegarem aos portos da
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sua jurisdição, o aparecimento
ou
ameaça de qualquer moléstia "infectocontagiosa, tais como Iebre amarela,
peste, cólera. varíola, tracoma e outras;
IV) Comunicar, imediatamente,
à autoridade a que estiverem SU00rdinados os surtos nocivos a espécies
vegetais ou animais;
'li) - Animar e nromover a visita
ao Brasil de industriais e ccmercíantes interessados na aquisição de produtos brasileíros:
.
VI) - Comunicar, periodicamente, à
autcrídade a que estiverem subordinados as estatísticas mais recentes;
VII) - Solicitar, dentro da sua competêncía às autoridades locais as providências possíveis em proveito do comércio brastleíro ;
VIII) - Informar e aconselhar aos
brasileiros, residentes ou de passagem,
acerca das exigências legais que lhes

interessem:

IX) _. Divulgar, com estatística e
preços, notícias sôbre as matérias prímas E indústrias braaíleiras, especialmente sôbre as de maior ímpcrtâncía
para a economia brasileira:
X) - Ter em dia U111a relacão das
firmas comerciais e industriais, sobretudo das que se dedicam àexportação:
XI) - Promover o Intercâmbio cultural e artístico entre o Br asil e o dístrito consular da sua jurlsdícão:
XII) - Info-rmar os capitães dos
navios mercantes e dos vapores
de
guerra brasileiros do que interessa à
navegação local e dos usos, leis e práticas dos portos da sua jurisdição;
XIII) - Providcncíar sõbre o tratamento de tripulantes (1,2 navios brasileiros, que ficarem enfermos em

terra:
XIV) - Proceder à arrecadação dos
aparelho-s e objetos de bordo, deixados
em terra por embarcações brasileiras'
XV) - Intervir nos casos de insubordinação ou de confutos a bordo (ti>
navios brasileiros, solicitando a ação
das autoridades locais, quando neces-

sário;

XVI) - Prestar assistência aos brasileiros envolvidos em processos críminais;
XVII) - Proceder ao despacho daIJ
embarcações e aeronaves, à legalização dos manifestos e conhecimentos
de carga e de certífícados de seguir
em lastro ou manifesto ds lastro, ao
visto de certíficados negativos de carga, de carta de saúde, de listas de passageiros, de matrículas de tripulação,
de diários náuticos de navios brasí-
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Ieíros, de mudança na matrfcula de..
trípulacão de navios brasileiros;
XVIII) _. Autorizar novo díáríe
náutico de navio brasileiro:
XIX) - Conceder e endoso.a!· passaportes de embarcações brasileiras;
XX) - Proceder, quando se fizer
mister, ao inventário de embarcações;
XXI) - Interferir em vistoria de
mercadorias a bordo ou em terra, e
nomear os respectivas peritos ou louvados ;
XXII) - Redigtr carta-s de fretamento,
:X::2rIII) --- Preceder à venda públl...
ca de mcrca dcríns pertencentes à car-

ga de ernbarcacóes:

X:KIV) - Legalizar faturas consulares e comerciais e documentos 2.n<:-

xos:

XXV) ._. Expedir certiflca-do<5

d·e

vida;
XXVI)

Proceder ao reconhccímente de firmas de autoridades locais.
Art. 15. São expressamente proibidos aos Consulados ou více-oonsuíados honorários os seguintes atos:
1) -- Proceder à marrícuja de cídadãos brasüeircs e expedir títulos de

nacíonandarte:

III - Proceder ao alistamento militar de cícadãcs brastlciros e a outros
atos consígnauos no Reg~lamento do
Serviço Milit.ar;
nI) Apor vistos em. certificados
de matrícula e em documentos expedidos por autor idades br aeileíras:

IV) - Reclamar concessão de regalias por parte do Govêrrio do Estado
onde Iuncíoncm ;

V) -

Ordenar vístortas em embar-

cações br asileira s ;
VI) - Proceder à mudança da handeíra brasileira para estrangeira de
embarcações e vice-versa.
VII) - Celebrar casamentos;
VIII) _. Proceder a registro de nascímento, casamentos e óbitos:
IX) - Expedir certidões de nascimentes, casamentos e óbitos;
X) - Lavrar e aprovar testamentos:
XI) - Prccerter a inventários de
bens por falecimento;
XII)
Proferir sentenças arbítrais;
XIII)
Lavrar procurações;
XIV)
Conceder e renovar passaportes brasileiros:
XV) - Visar passaportes brasíleíros
ou estrangeiros, salvo quando expressamente autorizados peja Secretaria
de Estado.
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Parágrafo único.

Os Consulados e
Více-Oonsulados honorários,
que
f uncionarem em Estado ünd,e não .hou-

03

V'ê·J: CO·D.,sulad.o

doe oarrelra, pcderâo

expedir títulos de nacionalldade brasíleíra, desde que 0S respectivos pedidos
s-8j~nl prévi3.'l1J:ent.e subm-etidos ao oxame e aprovacão da JVüssão diplomática ou, não a havendo. da E;"8cretaria de
Estado.
CAPYFuLO IH
DOS

CÔNSULES E VICE-CÔNSULES
HO'NORÁRIOS

Ar-t. lS. As Repartições consulares
honorárias serão dirigidas:
a) cs Ccneulados, peros Cônsul honorárío que, nos impedímentos, será
substítnído pelo Vice-Cónsul honorá-

rio:

IJ)
os Více-Oonsulados, pelo ViceCônsul honorário que, nos ímpedímentos, Gerá substituído pelo Agfl1Te consular.
Parágrafo único.
A Secr·etaria de
Estado poderá determinar forma dírei-ente de substítuíçâo, por conveníênela do SI2TVll~G.
Art. 17. As funções consulares 110norsrias serão cxercldas por brasileíX'(}S OU., na falta dêstes, por estrari-

geíros de COl.l1'prOV3. ia ídoneídade .
Pan\gl'c--:tO único. Se estrangeíros,
deverão ser C.O 2e.XO masculino.

P·.rt. 18. Ê',. ncmeacüo d·e ocupantes
de runcocs honorár-ias ~02rá feit·a por
dccre.tr- qlUUiclo 22 tn1 t,'1 i' de Cônsules
hon.()rá~~'k~s, e, l}Gl' pOl'taria,' quando se
tratar ~~:;-.: "'-l.rie(>,·C:Jr'.~"iÚC3 Iionorártcs ou
de !:-.-g2'Dtes cor,:':"i},:.. ;·~..rv·).
i~ 1.0 O Cüvêl'f1ü poderá aproveitar,
nas 1'V'1(:[,2S cCllsularcs honorárias,
fl.·(nc~.'Gll;\l'i-c:~; c~a, c:~..rl'cJrr-l
de
Dí nlo.,
mata do lVúnJstéri'Ü das J?,'21?.cões -Ex a,

tcrtorcs, aposentados POl' límitc d~
lctaeie.
~ ,2.0 P.eita a nomeação, a Secre taria. (].'~ Est.ac.ü cneamínhará o respectlvo tit.u.o à l\'fLcsf.i.-o dípluraátíca compe-

tente',

pan:~

qn,~ 1l1''Üviden.~ie

a respei-

to da cbtcncâo do exeçuatur ou
l"'~c-onhc-\.:ll11{::'.l to

do

pr OVi:::áTlO, con íorme

o caso.

Art.. la -- A ncrncacào dos serv.,
f~O:1'es cC1Jsul8.T'cS honorários será proposta, ~'orn j.nf~}lTrl.'.;;.{~óes prccis.as sôbr e
o e~·.t.nc";;lc;.;1,to, e,sp<>c:iJiG::-:rlr}o-se·-lhe a

nacíonaltdade, Id.adl2, estado civil, hahilitu-cô-2s e prof.ü::.E:ÜO c, se aprovada.
a autoridade a que estiver suho rdinado rernetorá à Secretaria de Es_.
tado o número regulamentar de
exemplares autógrafos, com assinatura e rubrica do nomeado.

EXECUTIVO

Parágrafo único. A proposta será
íeíta à Secretaria de Estado pelas autoridades a que ficar subordinado o
servidor honorário, tramitando conforme o caso, por intermédio da Missão diplomática.
Art. 20. Os Cônsules ou Vioe-Côn.
sules honorários deverão propor, com
a necessárí a antecedência, à autoridade a que estiverem subordinados, a
nomeação de seus substitutos regulamentares.
Parágrafo único.
Ao proporem a
nomeação de que trata o presente artigo, procederão de acõrdo com o artigo 19 dêste Regulamento.
Art. 21. As autoridades consulares
bcnorárías que exercerem
qualquer
gênero de comércio ou indústria deve;
rão manter uma escrituração consular
própria, independente da relativa às
suas atividades privadas.
Art. 22. Os Cônsules, Vice-Cônsules
e Agentes consulares honorários poo.erão ser dispensados e rechadas as
respectivas
Repartições
consulares
honorárias, em qualquer tempo, a
juízo exclusivo do Govêrrio, sem que
os titulares tenham algum direito a
indenízaçâo.
CAPíTULO IV
DO EXERCÍCIO

DAS FUNCÕES
HONORÁRÍÀS

CONSULARES

Art. 23. O titular do Consulado ou
do Vise-Consulado honorário, é o r,;'··

presentante, em sua jurisdição, perante as autoridades locais, do oôn,
sul de carreira a que esteja subordínac'o.
Art. 24. l1S pessoas que ocuparem
os 1;3.1'g03 consulares honorárto deverão separar rigorosamente sua atív]'dade partícular d-e sua situação on..
cíai, não lhes sendo lícito invocar €sts. última, nem direta ou Indireta;
n1'=l1t2~
s<2nf~iQ no exercício de suas
funções.
Art. 25. Nenhum servidor consular
hcncrárío porlerá ausentar-se de seu
pósto sem autorízacâo da autoridade
a que estiver subordinado.
Art. 26. !~8S brasileiros que necessitarcrn 03 servidores consulares noncrárícs servirão de intérprete perante s.s autoridades locais.
Art , 27. Em caso de ruptura das
retacões diplomáticas, deverão os servideres honorários proceder de acôrdo
cem as instruções superiores que lhes
forem expedidas.
Art. 28. Os servidores consulares
honorúríos deverão fazer declaração
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escrita sõbre as organizações comer;
de
cue tacam ou venham a fazer parte .
. Art .• 29. As autoridades consulares
honorárias corresponder-se-ão diretamente:
a) Com a autoridade a que estio
verem subordinadas;
b) Com as a.utorídades administrativas de sua jurisdição:
c) Com as Alfândegas brasileiras;
d) Com o Serviço de Estatística
Econômica e Financ·eira do Ministé ,
rio da Fazenda.
§ 1.0 Oorresnonder-se-âo com as autoridades administrativas que não s,ejam de sua jurisdição sempre por intermédio da autoridade a que estíve.,
rem subordinadas.
§ 2.° ExceDcionalmente e em casos
urgentes, corresponder-se-ão diretamente com quaisquer outra s autcrídades brasileiras, transmitindo à autoridade a que estiverem subordina.
das cópias dessa correspondência.
Art. 30. Os titulares das Repartições consulares honorárias deverão
remeter aos Consulados de carreira ou
Missões diplomáticas a que estiverem
sub-ordinados:
a) No primeiro dia útil de cada
mês, o disposto no § 2.° do artigo
ciais, culturais ou humanitárias

32;

b) No mês seguinte a cada trimestre, os mapas trimestrais de emolumentos e estampilhas doe embarcaçô ss
despachadas e de raturas consulares
referentes ao trimestre anterior.
.
Parágraro único. Os titulares das
Repar tições
consulares
honorárias
sucortünadas, diretamente, à Sf{ll'etaria de Estado farão diretamente à
JJe12fZ'~.ci~t

(~O

Tesouro

Brasileiro

no Exterior as ref'ê~idas remeseas, envíando cópia dos mapas trímestraís €
anuais à Secretaria de Estado.
Art. 31. Ressalvadas as regalias que
lhes sejam reconhecidas pelas leis e
CO):,l.H\1f;S internos
dos :Sstados, pe~Q.~ aCÚr?03 ,exist€-n~'s's ~ pela. pTát}ca
íuternaclonal, os Oõrisuies, Vl'ce-Consules e Agentes consulares honorários
estarão sujeites às leis e à jurisdição
do Estado onde exercerem as suas
run.. ções,
CAPíTULO V
D;\ m,NDA CONSULAR E DA MEAÇÃO

Art. 32, Os cônsules e Vice-Cônsules hcnorárícs, titulares ou seus
substitutos regulamentares, terão direito à metade da ímnortância dos
emolumentos arrecadados, para o

10.7

EXECUTIVO

custeio das despesas de caráter geral
C..3, Repartição.
§ LO Essa metade será límítada ao
máximo de Cr$ 4.000,ao, ouro, por
ano ,
~ 2.° No primeiro dia útil de cada
mês, os Cônsules e Více..Oônsules honoráríos retirarão a quota que lhes
competir, do total dos emolumentos
arrecadados no mês anterior, e remeterão a outra metade ao Consulado
de carreira ou à Jl1.iSS&O díplomárícs.
a que estiverem subordínadcs, ou,
quando se tratar de Consulado ou
honorário subordíVice-Consulado
nados à Secret:lIia de Estado, direta;
mente à Delegacia do Tesouro Brasil-eiro no Extevi 11'•
§ 3.° Nos mêses em que os emolumentos arrecadados forem superiores
a Cr$ 668,70, ouro, aos Cônsules e Vie'e-CÔnS1Ü€3 honorários apenas será
lícito retirar a quota máxima de Cr$
333,30, ouro, cU1TIprindD_Ih'83 recolher

a impor tâncía restante na forma do
parágrafo R'nterior.
§ 4.° Contràrlamcntc RO dísnosto no
~ 3.°, quando houver mêsss eÍJ.1 que a
quota não atingir a Cr$ il33,30, aos
Cônsules e Vice-Cônsules honorários
será, excepclcnalmentc, lícito compensar a dil't:T.cj}'}3. retlrando quota
superior a essa quantla, no-s mêses
suhscquentes em que o total dos emoj

lumcntos exceder de Cr$

G56~70,

sem

ccntuc..c lhes S'2r p'fT1Yd.t,idü retirar. em
cada mês, 11"1.8is de 50\':(; do total dos

ernolumentcs 2.iTCC2.,dados, e cumprín;
do.Jhes, qURn60 soe valerem dessa faculdade, específícar, na dcmonstração
ou guia de remesea, 3. cua nüa rererente à compensação e o mês ou meses a qU'2 ccrrespondem .
§ 5.° Quando não se fizer a compensação r:,plo processo previsto no §
4.°, a quantia ne-c·e,s,2sria para tal fim
poderá ser saca da, c-om prévia auto,
rizaçüo da Dclegacla d-o Tesouro Bl'aEil21ro no Exterior, pelo Consulado de
carreira o-u pela Il!.ÜSS§,o dlulomática ,
a

QU€

p~Ót·!'}.o

estiver
Eubo-rdi.1J.2"d·Q·, cu D-210
Cnnxulario ou \lie'2-CünS1.l1a-

0-0 -honorário. ee estiver subordinado

à Secretaria de Estado.
§ 6.° Hão será permitido retirar da
renda de um exercício a quota refe,
rente a outro.
§ 7.° Nào s8r3"o computados no Gil.

culo d:?'.. quota ,fl, que se aluríe nos parágrafos anteriores, nem, por conseguinte, na sua limitação a C2'$ 333,30,
ouro, mensais, ou a Cr$ 4.000,00, ouro,
anuais, ou emolumentos provenientes
de serviço em horas extraordínártas
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para o despacho de embarcações ou
aeronaves, cabendo dois terços dêsses
emolumentos extraordtnários a quem
executar o Serviço e um terço ao Te ,
souro Nacional.
§ 8.0 Nas
demonstrações ou guias
de remessa da renda mensal, as quantias correspondentes aos emolumentos
extraordinários serão escrituradas separadamente das que rorcm vr-oveníentes de emolumentos ordinários
Art , 33. Se o Consulado ou Vice...
Consulado honorário não possuir estampilhas na ocasião de expedir ou de
Iegalízar qualquer documento não cobrará emolumentos, devendo êstes ser
pagos, pa-r verba, na Ree,ebe.1uria ,do
Tesouro Nacíonal, na.'; Delegacias F1Scais do Teecuro nos Estados da União,
nas Mesas de Renda Ferierais. nas
Alfandegas brasileiras ou na Delega..
da do Tesouro Brasileiro no Exterior
ou por meio dê estampilhas, em qualquer Consulado brasileiro de carrei-

ra.

§ 1.0 Nos documentos por cuja expedição ou legs.llzaçã.o forem devidos
emolumentos não cobrados na Chan,
eelaría consular honorária, por falta
de estampilhas, o Consulado ou ViceConsulado honorário lançará a seguinte declaração:
"Para que êste
documento produza efeito no Brasil
ou perante repartições públicas brasileiras, deverá ser paga a quantia de
....... _
_
Cr$
' ..
ouro, conforme o n.v
da Ta.,
bela de Emolumentos Consulares, em
qualquer das seguintes reparbiçoes federais: Recebedorla do Tesouro Nr.cíonal, Delegacias Fiscais do Tesouro
nos Estados da União, Mesas de Renda, Alfàndegas e Delegacia do Tesou.,
ro Branileiro no Exterior".
~ 2.0 Os Cônsul".'; e Více-Cõnsules
honorários não terão direito à meação dos emolumentos que não houverem sido pagos à sua Repartiç,ã.J
consular.
Art. 31. Não é licito aos censu.es
e Více.Cônsules honorários emprestaTem Estampilhas uns aos outros.
Art. 35. Haverá nos Consulados e
Vice-Consulados honorários um Diário de Emolumentos e um Diário de

Estanipilluis,
a) No Diário de Emolumentos será o
escriturados os emolumentos arrecadados, as remessas dos saldos à re,
partição competente e a parte correspondente ao titular;
b) No Diário de Estampilhas serão
lançadas as estampilhas recebidas, as
que forem utilizadas durante o mês
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e as que forem restituídas à repartição que as fornecer.
CAPíTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS OONSULADOS
DE
CARREIRA OU DAS lVIISSÕES DIPLOlVIÁTICAS
EM RELACÃO AOS CONSULADOS E VICECONSULADOS HONORÁRIOS

Art. 36 Competirá aos Consulados
de carreira. ou às Missões díplomâtí;
cas, aos quais estiverem subordinados os Consulados e Vice-Consulados
honorários:
a) Dar-lhes as necessárias instruções, elucídando.ios a respeito da le.
glstaçâo brasileira e dos costumes g;,;ralmente seguidos no Brasil e dotando-os da Consolidação Consular, dêste Regulamento, da Tabela de Emoru;
mentos Co-nsulares e demais leis e
regulamentos em vigor e d'e aplicação
na respectiva Chancelaria consular
honorária;
b) Transmitir-lhes
as ordens e
ínstruções proveníentes das autcrrdades superiores;
c) Enlcaminllar-Ihes a correspondência oficial;
dJ Fornecer_lhes as
estampilhas
consulares;
e) Encaminhar-lhes o material padronizado;
f) Conferir as contas de emolumentos e estampilhas, antes de encamínhá.Jas à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e à Secretaria de
Estado;
g) Inspecionar os atos e procedimentos de seus titulares;
h) Conceder aos respectvos titulares licença por prazo que não exceda
de seis mêses;
1) Estabelecer-lhes as taxas cambiais para a cobrança de emolumentos
consulares.
Parágrafo único. Quando os oon,
sutados e Vice-Consulados honorários
estiverem subordinados direta.mente à
s.ecretaria de Estado, as a trtouíções
dêste artigo ficarão a cargo da Divisão Consular, salvo as das letras cl
e f que serão da compet-ência da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior.
Art. 37. A critério da Secretaria de
Estado e mediante sua aprovação, po,
derá ser designado um funcionário da.
MIssão diplomática ou de Consulado
de carreira para, nas sedes dos Consulados e Vice-Consulados honorários,
iniciar e instruir, devidamente, os servidores honorários nos negócios das,
Chancelarias.
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Parágrafo único. No caso do pará-grafo único do artigo 36, poderá ser
designado, pela Secretaria de Estado,
um funcionário da Missão díploma.,
tíca ou do Consulado de carreira, situado no país mais próximo ao da
.sede do Consulado ou Vice-Consulado honorário.
Art. 38. Aos Chefes das Missões diplomáticas ou das Repartições con,
sulares de carreira, responsáveis p~
los atos administrativos
pratícartos
pelos titulares honorários que lhes
estiverem subordtnados, cabe exercer
a necessária fiscalização e remessa de
instruções do serviço, a fim de que
possam em qualquer ocasião ressalvar
sua responsabilidade.
Parágrafo úníco , Essa incumbência,
nas subordinações diretas à Secretaria do Estado, caberá à Divisão C-emsular ,
Art. 39. Para maior facilidade de
interpretação dêste Regulamento por
parte dos Cônsules e Vlce-Cônsules
honorários estrangeiros, será o' mes;
mo devidamente vertido em espanhol,
francês, inglês e italiano.
Art. 40. O Ministro de Estado fará
baixar instruções, sempre que fÔL' COIlveníente, para esclarecimento e fiel
execução dêste Regulamento.
Rio de 28 de maio de 1916.
Hiltiebrasuio Accioly.

DECR,ETO N.o 23.103 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Faz pública a adesão, por parte do
Gouêrno das Filipinas, à Convenção
para a melhoria da sorte dos feridos e enfermos nos exércitos em
campanha e à Convenção relativa
ao tratamento dos prisioneiros de
guerra, firmadas em Genebra, a 27
de julho de 1929.
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abril de 1947, cuja tradução oficial
acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G. DUTRA •

Hildebrando Accioly.

TRADUÇãO
LEGAÇÃO DA SuíÇA

VI 3-4-2 1-7.
A Legação da Suíça apresenta seus
mais atenciosos cumprimentos ao Ministério das Relações Exteriores e, de
ordem de seu Govêrno, tem a honra
de levar ao seu conhecimento que,
em execução do artigo 36 da Convenção para a melhoria da sorte dos
feridos e enfermos em campanha e do
artigo 94 da Convenção relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra,
e nos têrrnos de uma nota dirigida
pela Embaixada das Filipinas, em
Washington, à Legação da Suíça na,
referida cidade, a 1'7 de março de
1947 e recebida em Berna, a 1 de
abril de 1947, o Ministério Filipino
dos Negócios Estrangeiros comunicou
a adesão de seu Govêrno aos acordos
acima referidos, concluídos, ambos,
em GenebI'a, a 27 de julho de 1929.
A adesão de que se trata produzirá
efeito seis meses anós o recebimento
ele sua notificação - pelas autoridades
federais, ou seja a 1 de outubro de
1917.
A Legação pede ao Ministério das
Relações Exteriores acusar o recebimento da presente comunicação e
aceitar os protestos de sua mais alta
consideração.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1947.
Ao Ministério das Relações Exteriores - Rio de Janeiro.

DECRETO N. o 23,104 DE 28 DE
O Presidente da República faz púMAIO DE 1947
blica a adesão, por parte do Govêrno
Faz público o depósito dos instrumen.:
das Filipinas, à Convenção para a melhoria da sorte dos feridos e enfertos de aceitação, por parte de dimos nos exércitos em campanha e à
versos paises, da
Conoonção que
Convenção relativa ao tratamento dos
cria uma Organização Educativa,
prisioneiros de guerra, firmadas em
Científica e Cultural das Nações
Genebra" a 27 de julho de 1929, deUnidas, fl~'mada em Londres, a 16
vendo tal adesão ter validade seis
de novembro de 1945.
meses após o recebimento de sua noO Presidente da República, em adítificação pelas autoridades federais
suíças, ou seja a 1 de outubro de , tarnento ao Decreto n . o 22.024 de 5
de novembro de 1946, pelo qual foi
1947, conforme comunicação feita ao
promulgada a Convenção
que cria
Ministério das Relações Exteriores pela
Legação da Suíça, por nota de 30 de
uma Organização Educativa, Cientí-
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fica e Cultural das Nações Unidas,
firmada em Londres, a 16 de novembro de 1945 -- faz público o depósito
dos instrumentos de aceitação da supracitada Convenção, por parte dos
seguintes países: Bolív: a, Síria, Hatti
Per..J, RA=pú.r.lica das PiHpinas, Vene7.H8la., Bi~J.Ek..:J" Pa.:isEs Baixos, Reimo
lT
. nidü da C~,!·fi--I1.l'etFvnha, :r..JOV~:1 Zelândia, Ar8,bia Saudita, União Sul AfriC[~·J1a,
Cor.G.nlon\Jj,~alth da
Austrália,
tEdia, :r·.t;:0xico, :F.rança, República Dominicana I'I'urqtüa, E;-ito,
l'Toruega"
C8,n:1.~~ú, China. Dínamarca, Estados
lj"nidc,g da../'..D1éric2., 'I'cheeoslováqma,
I/C~i'2~no, (lI<'~18" e Polônia, cçnrnrme
c:::nu.r::.i:caçij,o :["çit::L ao j}'iIiDistério das
I:ZsI:tçõ('S

}·.~~:rGeXiÜr'2s

I~.rJ.tünjr.2'1 por
de l~>r.l) cu]a
Pfc'-C;J1~L

o

PCJ.R. Er.ahaj,xada

nota de 1 de fevereiro
tradução of'icial acorri-

_p.re~::::l}tc

11

r;ccr·2to.

Iha de JS,}18jro, em ~~:8 de maio de
191~7, 126 0 cIel, Indç:>pcndê:ncia e 59° da
I:~.epública.
EtInICO G.

DUTRA

Híldeurando Accioiu

TRADUÇ15.0
li. c 33 (2. 23U-4'l) .
E:~',.ir;AIXADA BRITP..NICA

Hio de ,Janeiro, 17 de fevereiro de
E'~,7.

Senhor Miriist.ro,
Com :refe-rêncía a, minha nota n. o
306, de 13 de dezembro de 1946,

P- a
anterior correspondência sôbre a
CC:lstitnl<;ão da Organização Educatív«, Cl~YltlnC2.. e Cultural das Nacôcs
Unidas (ürnlHcla em Londres, a 16 de
novembro de l!J4.5) tenho agora a
honra, (;e acôrdo com a-s instrucões
do G2Gyct,l.rio de Ect::tdo para os ]:"cgÓC.1CS :~:T:st:."ang(;il"o.s ele Sua Majestade,
de Iní'ormar 'lossa Excclf:Dcia de que
os instrumentos de aceítnção pelos
Govi::rnGs dos países abaixo meneionados foram depositados nos arquivos
(;.0 "Pc·reign Ofi:j.ee" em Londres, nas
Gq~Ui:!.ltC~i datas:

.T:10Hvia ---- li; de novembro de 1.946.
Síria - lG de novembro de 1946.
Haití - 18 de llcVé'mbro de 1946.

21 de novembro de 1946.
21 de
novembro dc 19<\\3.
Venezuela - 25 de novembro de
1946.
Perú -

República das F'ilip.inas -
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Bélgica - 29 de novembro de 1945.
Países Baixos - 1 de janeiro de
1947.
Acompanha a presente nota uma
lista dos países que aceitaram a oons.,
títuíção até a presente data.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa l'ixcclê:lCia os protestos
da minha mais alta consideração.
H. Mcntçcnneri), pelo Embaixador de

Sua Majestade:
A Sua Excelência Dr. Raul Fcrnandcs - Ministro de Ests..do das ReIações Exteriores - RiG de Janeiro.
TRADUÇAO
LISTA DOS
PAÍSES
QUE
ACEITARAM
A
CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA,
CIENTÍFICA E CULTURAL DAS NAÇÕES
UNIDAS

Data do depósito do instrumento de

aceitação

Reino Unido da Grã-Bretanha
;;0 de fever·"irõ de 1946.
Neva Zelándia - 6 de março de
1946.
Arábia Sa,udita - 30 de abril de
1[46.

União Sul Africana - 3 de junho
de 1:,346,
Commonwealt.h da Austrália - 11
de junho de lí146.
índia - 12 de junho de 1946.
México - 12 de junho de 1946.
F'rariç.; - 29 de junho de 1946.
República Dominícana - 2 de julho
de 1!H6.
Turquia - 6 de julho de 1946.
Egito - 16 de julho de 1946,
Noruega - 8 da agôsto de 1946
Canadá - 6 de setembro de 194.6.
China - 13 de setembro de 1946,
Dinamarca - 20 de setembro de
lP4.6.

Estados Unidos da América -

30

àe setembro de 1946.

Tchecoslováquia - 5 de outubro de
1!J46.
Brasll - 14 c'e outubro de 1946.
Líbano - 28 de outubro de 1946.
Grécia - 4 de novembro de 1946.
Polônia - 6 de novembro de 1946.
Bolívia - 13 de novembro de 1946.
S.iria - 16 de novembro de 1946.
Haití - 18 de novembro de 1946.
Perú - 21 de novembro de 1946.
República das Filipinas - 21 de
novembro de 1946.
Venezuela 25 de novembro de
1946.
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Bélgica - 29 de novembro de 1>146.
Países Baixos - 1 de janeiro de
1947.
DECRETO N.o 23.105 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Altera os' artigos 17, 18, 20 e 42 do
Decreto n.o 6.629, de 20 de dezembro de 1940.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 - Fica elevado para doze
o número de tipos a que se refere
o artigo 17 do Decreto n.O 6.629,
de 20 de dezembro de 1940.
Art. 2° - Serão incluídos no artigo 18 do referido Decreto, os tipos
96, 100 e 112.
Art. 3.° Os diâmetros correspondentes aos tipos 96 100 e 112,
serão de O 89m - 0,085m e 0,082m,
respectivamente.
Art. 4.° - Serão íncluídce no artigo 42: tipo 96 - 3x3, 4 filas e 4
camadas; tipo 100 - 2x2, 5 filas e
5 camacas: tipo 112 - 4x3 - 4 filas
e <1 camadas.
Art. 5.° - 1J.:ste Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrá~
rio.
Río de Janeiro, 28 de maio de
1947, 126.° da Independência e 59 °
da República.
EURICO G, DUTRA.
Daniel

de

Carvalho.
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DECRETO N.o 23.106 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Instituto de Ecologia e Experimentação Agricolas, do Ministério da
Agricultura e dá outras providências.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8'7, item l, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 -: Fica alterada, na for1113; .da relação anexa, a Tabela Nu.n:erICa Ordinária de ExtranumerârlO~mensalista do Instituto de Eco~?~gla. e Exp~rimentação Agrícolas, do
0~rv~ço Nacional de Pesquisas Agronormcas 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 anual de Cr$ 2.400 00
(dois mil e quatrocentos cruzeiro~)
correrá à conta da Verba 1 - Pes~
soal, Consignação II - Pessoal Extranumerártc, Subconsignação 05 Mcnsaltstas Anexo 14 - Ministério
da Agricultura, do Orçamento Geral
da República para 1947.
Art. 3.° - 1J.:ste Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação.
,~rt. 4.° Revogam-se as disposicoes em contrário.
Rio de Janeiro em 28 de maio de
1917, 126.° da Independência e 59."
da República.
EURICO G, DUTRA.
Daniel

de

Carvalho.
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DECRETO N.o 23.107, DE 28 DE
MAIO DE 1947
Concede à Indústria de Mármore Ittilva Ltâa, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
Não foi publicado ainda no Diário
Oiicial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 23.108- DE 28 DE
MAIO DE 1947
RETn'ICA o DECRETO N.o 21. 255, DE 31
DE MAIO DE 1946
O Presidente da República, usando
na atribuição que lhe confere o aEt.
87 n.? I da Constituição e nos termbo do 'Decreto-lei n.0"1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro
(1.0)
do Decreto. n~!Uero
vinte e um mil duzentos e cinqüenta
e cinco (21. 255). de trinta e um (3D
de maio de mil novecentos e quarenta
e seis (946), que passará a ter 8
seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro JDsé Schwerbel'. a
pesquisar minério de ferro e associa,
dos em terrenos situados no lugar denominado Vigia, distrito e munícípío
de Congcnhas do oampo, Estado. de
Minas Gerais, - numa área de vmte
e dois hectares e setenta e dnc,? ares
(22,7511a) delimitada por um retângulo
qUe tem um vértice a quatrocentos
e vinte e dois metros e cinqüenta
centímetros
(422,50m)
no
rumo
magnético seis graus nordeste
(G."
NE) da confluência dos córregos Anu
e Bocaína e os lados, a partir desse
vértice têm os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos
e cinqüenta metros (650m) leste (E):
trezentos e cinqüenta metros (350m)
norte (N).
Art. 2.° A presente retificação de
Decreto não Iíca sujeita ao pagamento
da taxa prevista no art. 17 do Código de Minas.
. .
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referírío
Decreto, que passam a fazer parte mtegrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947.
126.° da Independência e 59.° da Re ,
pública.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho
001. das Leis -

VaI. IV.

HI.i
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DECRETO N." 23.109 __ DE 28 DE
MAIO DE 1947
Renova o Decreto ?t. 0 15.928, de 28 âe
o

. junho de 1944.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constttuíção e tendo em
vista o que dispõe D Decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.O 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 - Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos
têrrnos da letra !L, do art. 1.0 do Decreto-lei n.v 9.605 de 19 de agôsto d!!
1B46, a autorízaçâo conferida ao cidadão brasileiro José Fernandes Duarte pelo Decreto número quinze mil novecentos e vinte e oito (15.928), de
vinte e oito (28) de junho de mil novecentos e quarenta e quatro (1944)
para pesquisar mica, caulim e associados no município de Espera Feliz, Es··
tado de Minas Gerais.
Art. 2." -- O titulo da autorízaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e setenta cruzeiros (Cr$.
5'70,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro..
duçâo Mineral do Ministério da Agrí.
cultura.
Art. 3.° ._- I'/,evogarn-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 28 de maio de 1947.
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECR.ETO N,o 23.110·_· DE 28 DE
MAIO DE 1947
Renova o Decreto n." 17.659, de 25 de
janei1'O de 1915.

O Presidente da República usando
da atríbutção que lhe confere o arttgo 87 nO l, da Ccmsti.tuíção, e tendo
em vista o que dispõe D Decreto-lei
n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(üódigo de Minas), combinado CDm
Q Decreto-lei n.> 9.605, de 19 de agôsto
de 1946. decreta:
Art. 1.0 -- Fica renovada pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da letra.
a, do art. 1.0 do Decreto-Ieí n.v .9.6<!;5,
de 19 de agôsto de 1946, a autorízacão
conferida à cidadã brasileira Cecília
Lisboa Lôbo pelo Decreto número deFI,:. 13
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zessete mil seiscentos e cinqüenta e
nove (17, G59) de vinte e cinco (25) de
janeiro de mil novecentos e quarenta
e cinco (1045) para pesquisar talco e
associados no município de oongonhas
do Campo, Estac\o ele Minas Gerais,
Art , 2.° __ O titulo da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dê:te Decreto, pagüá a taxa de
o

qua trcccnte, e trints cruzeiros (Cr$
430,OiD e será transcrito no livro próprio ela Dívísão de Fomcnto da Produção Minera] do Ministério da Agri-

cultura.
Art. 3.0 - H,evogan)-se as disposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126. ü da. Indepe'ndt'I'ícla c 5n.o da B.rcpública.
.
EURICO

G.

DUTR.c"l.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.111. D},; 28 DE MAIO
DE 19'.17

o ci.ci.aâilo orasüeiro João
Kulun. a lavrar aroúa, areia e associados no ~(}n(.niei.pllo â.e Sô.o Ptuúo,
Eeituio de Seio Paulo,

Autoriza

o

Pr'2sid'enk~

d8..

I~eDúbEcaJ

usando

da atribuição q •.l-e lhe - contere o artigo 87. n." I, da. Cunstituiçao e nos
têrmos da Deneto-ld n.? 1.985. de
2L) d{~ j arteiro de 1940 (Oódigo ele
f;/nl1,:~s), decreta:
Alt. 1." F'icrl autorizado o cidadão
brasileíro Jo::i.o Kulm a lavrar argila,
areia e associados (";111 terrenos situados no 11lg:lT denorntnado Engenheiro
Goulart, dístríto de Penha da França, município de São Paulo, Estado
de ,850 Paulo, numa área de cinqüenta e um hecLaT/cs. quinze ares e trinta
e mn centiarcs (51,1531 Ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértic« lucàl17;ado à. distância de duzcntos ·e l~'2t,{~nta e nove metros
(2?9 m i no rumo nove G'l'aus e trinta
(~ nove minutos noroeste (9 0 39' NW)
elo centro da platr~forn1íl da estacão
d·e E.:.l.?:r,1.llKil·O Gculart, da Estrada
d·e F 1'2:I' "l:'{) C,;:'ntl'al ele; Brasil. e os Ir"$!
dos ;l, I:';J1'hl' déss,e vérUce têm os se\_~<·.'lnprilncl1tos e
ü-i.:>(~".lt(1 c
rn~~L'c')
c nove
8

gU:'l1T&i):5
';:~

ta

nutos
centos

rumos: cento
(lDG rn i , trín-

t.rínt» e trf\::; mic)nn 3:3" I<:f:); quatro-

r.hll'der~t/e
e
SC:~J;::f~ntae

nove metros

(·iH,;} m i , rJiiarent:·:t, (' VUl graus e do'/.e

minutos

nOl·cJ.\csl>~.~

(~,J(I

toccntos e eÜiC[U,enta c

12' :NE);
Ct1'CO

oi-

metros
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(855 m) , trinta e três graus e cinminutos noroeste (33 0 50'
NW); trinta metros (30 m) , trinta e

qüenta

seis graus e trinta e um minutos noroeste (36 0 31' NW); quarenta e um
metros (41 m) , vinte graus e trinta
e quatro minutos sudoeste (20 0 34'
S"VVI; oitenta e três metros (83 m) ,
vinte e dois graus e cinqüenta e um
minutos sudoeste (22 0 51' SW); quarenta metros (40 mr , cinqüenta e um
g'T<WS e dois minutos sudoeste (51 0 02'
SW); vinte e quatro metros (24 m) ,
trinta e sete graus e trinta e um minutos sudoeste (370 31' SW); vinte
.i; seis m-etros
(26 m) , treze graus e
trinta e três minutos sudoeste 03 0
33' SV{); quarenta e três
metros
(,13 m) , cinco graus e cinqüenta e
sete mínutcs. sudoeste (50 57' SW);
cento e trinta e três metros (133 m)
oitenta e seis graus e cinqüenta ~
do-is minutos noroeste (86° 52' NW);
noventa e seis metros (96 m) , S·3tenta e dois graus e quarenta e três
minutos noroeste ('720 43' NW); cem
metros 000 m) , doze graus e trinta
e seis minutos sudoeste (12° 36' SW)·
vinte e três metros (23 m) , oitenta ~
oito graus e trinta minutos sudeste
(88 0 30' S'E); cinqüenta e seis metros C5S m) , vinte e sete graus e nove
minutos sudeste (27 0 09' SE); arco
circular à direita, de raio oitenta e
dois metros (82 m) e corda de noventa e oito metros (98 m) , no rumo
seis graus e trinta minutos sudoeste
([lo 30' SW); arco circular à esquerda
do mesmo raio e corda de noventa
,,~ quatro metros (9'" m) no rumo vinte
() seis graus sudoeste (260 SW); vinte
e nove. metros (29 m) , trinta e quatro graus e dez minutos sudeste (34 0
10' SE); duzentos e vinte
metros
(220 m) , vinte e quatro graus e trinta ·8 nove minutos sudeste (24° 39'
SE) e quinhentos e oitenta e oito m.etros (538 111), vinte e nove graus e
cinqüenta 8 quatro minutos sudeste
(~WO 54' SE). Esta autorização é outorcada mediante as condições constantes da parágrafo único do art. 28
~.~) ~ódigO de Ml;nas e ~os arts. 32,
ú·l e suas a líneas, arem das s€3l:intes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
dJ.

Art . 2° O concessionário da autofica CbTi.g~do a recolher aos
CijI.r,ps públicas, na fonxta da lei, os
trlbutüs que forem devidos à União,
U"iJ .Estado e ao Munlcipio, ell1 CUln ..
)Jl'ün'ônto do dlsposto no art. 68 do
Cód.igo de Minas.
r.t~êtçào
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Art. 3.° se o concessíonárro da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma d-os 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 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 Agrícultura, após o pagamento da taxa de mil e quarenta
cruzeiros CCr$ 1. 040,00) .
Art. 7.° R-evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 doe maio de 1947.
121,.0 da Independência e 59.° da Repúblíca .

EDRICO

G.

Daniel

de

D1JTRA.

Carvalho.

DECR,ETO N.o 2.3.112. DE 23 I)E
Iv1.AIO Dj:l; 1847
Autoriza a E1íl'}jrêsa Crnúim. Limita-

da a

lCWi·W"

canl'im e assocuuios no

municioio ele Bica,sJ EBLado de kU··

nas Gerais.
O Presidente da H,epública, U:S~1n
do da atribuição que lhe· confere o
art. 8 i . n. o 1, da ConstituIção e nos
termos do DEcreto-lei 11/) 1. ;}D~1, d-e
29 de Janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0. Pica autorizada a Emm',')1

S3: Ca.ulim LÜl1itada a Iavrar cuuhrn

e associacos em terrenos situados '("10
aist·rEo e munícínío de IJi.ca~, L(it'::-l"
do de Minas GeTai;:; nas duas seguintes áreas perfazendo OHZ-e h ectares, quatorze ares e setenta (lt~n··
tíares
(1l,H70bal:
Uma de cinco
hectares 'Oitenta c nove- ares e setenta centiares \5,8970 1m) dclirnitada por urn políaono cue tem um
vértice localizado à distància de n«
venta e SéÜ; metros e trínta e oito
centímetros (9{),33m) no rumo m::w-nétíco oitenta e nove graus e sete
minutos noroeste (890 O"/' NW) de
quilômetro cento e novel1"" e t1"t:b
On11 lP3)

da

EstrD.d~"!.

de l"erro Leo-

195

EXECUTIVO

poldina e os lados, a partir dêsss
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos mag-néticos: trinta e quatro
metros e oitenta centímetros .... .
(34,30m), onze graus e trmta e um
minutos noroeste <lI" 31' NW); seis
metros e setenta c cinco centímetros
\6,'75m), setenta e quatro graus
e
vinte minutos sudoeste ('140 :lO' SW);
nove metros e Quarenta centímetros
W,.10rn), dezessete graus e cinqüenta
minutos noroeste (l7" 50' NW); vinte e um metros e noventa centímetros (21,90m), setenta e quatro graus
e vinte minutos nordeste (HO 20'
NEJ; trinta metros (30m), dez graus
e C;êlJ8 minutos noroeste 00° 07' NW) ;
tr ezentos e oitenta e dois metros e
nove centímetros (382,09mi, oitenta
e dois graus e tre,e minutos sudoeste <82" 13' SW); noventa e - três
metros e olt'~nta centímetros
<ü3,80m). vinte e um graus e quarenta e três minutos sudoeste
\210 43' SW); vinte e seis metros
" d,cz centímetros (2S,lOrn). Oitenta
e crnco gT3.llii r quinze minutos suneste .(85° lb ' SB); cento e noventa
e seis metros e cinqüenta centímetros

(19tL~)Uln),

sesscnta e dois graus

r; qtÜnz~i~

minutos
sudeste (62 0 15'
SE;); deZ',cssel;s metros e quinze centímetros (1(i,Him), l1llal'eYlta e
um
f!)."a. us e
dezo. t:.) mmutcs sudeste
0
(1.11 18' ST.1.J,); e duzentos e sessenta

e

sete

nl'.:.:í-,l'O~;

e vinte centímetros
graus e

(3(ii,;Z:;m), cinQüE'l',Lp, e um

neve minutos norrtests (51 0 09' NE).
Outra de cínco hectares e vmte em-

co ares (fi,2~d)a) defintda por um retangulo oue tem um vértice Iocali..
zado à distância de trezentos e
trinta e oico metros e trinta centimetros (338,3011)). no rumo maanetico vínte e Ci.::H;.Q graus e vinte e
sete minutos noroest-e (25'J 27' NW)
do rnCSl:'1D ponto de amarracão
da
área precedente, e os lados divergentes dêsse vértie2 os seguiu.tes comprímcntos e rumos maznétícos: trez(~ntos .rnet:tos (3UOru)
vinte e nove
graus sudoeste (;2fl S,V) e cento e
s+~tenLa e cinco metros (1751U), se;;:;
ser.ta e UH} grau.s noroeste (61 0 N·W).
Est::.'t. autorrzação é outorgada mediante as condícões
c:Jl1sta,ntes do
1

1

M

pal'8.gra-.í"o único . de art . 23 do GóCiOS artigos 32. 33
e .31 e sua0 alíneas, além das se-

d:i.go de Mírias e
g'lnntes

e

de

outl'ns

COJ1,sÜI,.llt<f.S

du

B1CSnH) Código, n.0.{) expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.°. li concessrouária da autol'iz,Qçáo íica Obrib~.:.dH a recolher aos
c()[re~l públicos na f orma da leí. i)~~
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tributos que forem devidos á União,
ao Estado c ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do
Código de Mnras .
Art, 3.0. Se a coneessíonárta da
antorlzacão não cumurtr qualquer
uas obrtuacõcs que lhe incumbem,
a autorízaoâo de lavra será declaradé.. caduca 'ou nula, na forma (los arLigos 3'1 e 38 do Código do Minas.
Art. '1.0. A;ó propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo 0
subsolo para os f'ins da lavra.
na
forma dos arts. ,HJ e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.°. A concessionárin da autorização será t iscalizada pelo. Departamento
Nacional da Produção
l\1:ineral e goz8J'á dos favores dIscriminados no art. n do mesmo oódir'O
'!;J:'t.

6.0. A uutorlzacão d.8 lavra
terá por título êstc decreto, que será
transcrito no Evrnpróprio da D1Vl2[:0 de Fomento da Produç!'io Mineral do
lVJinistél'io da
Agricultura,
após o pagamento _t1:à. taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ GOO,OO) ..

Art.

7.°.

1~"evo12;}-:an-::;e

as dísuosí-

cões em contrário.
.
Rio de Jfineiro, ;jg de MaIO de
1947, 125.0 da. InctopendÊ;ncia e 59. a
da República.
'Eurucl> (}" IHJTH:L

Do..'râ-cl.

(1,~~

Cartnilíu>.

DECft.:crro N',o 2;:: .113, DE 2g
MAIO DE 1947

r)l~

AntoT,'za tmaco Iruiustris. de .IVfateriais de C'onsLrucâ.o S. A. (I. pecqu«:
sar areia, aroita e granito no municuno e i~\'dacl() de São Paulo.

O I'resiclel'tc da. República usando
p l.l'HllÜ<;àu que lhe confere o artigo
{ri. 11.° I, da CCl'TisU.Lüic;8,O e nos têrrnos

da

do

Decreto-lei n.? 1. f)85, de

29

ele

ianetrD de 104,0 (C{;d.i.zo de Minas) .
{lccwta:
Art . 1° Fica lmLGl'Ízada Irnaco Indústria de

r

A. a

IV1~.-t8ri8.ls

de

pesql~i:::,::~T

oonstrucão

argila c g'l'B.-

nito no lJ,IÜTG da
dist.rito de
àa, Frr~.r:~a, munícípio c Esta.do

P~~nL3
de ~';ào

Pn ulo,

I.11~nJn.' {~,rfa

de quarenta

e neve hect:ll'üS ,s:::·t[) ares C sessenta
eent.iaY~l; (49,[1760 ha) delimitada por
um polígono rnistilínco, CllJ,jOS Iados

rctílínt-os são rorniados por duas poligonais cujo vértice micial está localí...
zado a cento e oitenta e três metros e
sessenta centímetros (183,€0 m) no
rumo magnético setenta e seIs graus

EXECUTIVO

e cinqüenta. e cinco minutos nordeste
(76°55'NE)
do marco quílomértíco
quatrocentos e oitenta e oito (km 438)
{'I?" ferrovia da. Estrada de Ferro Central do Brasil e os lados dessas poligonais, assim se definem, por seus
comprimentos e rumos magnéticos: a
primeira poligonal; oitocentos e vinte
e três metros e cinqüenta centímetros
(823,50 m) quarenta e um graus e
trinta minutos noroeste (41° 30'NW);
duzentos e trinta e oito metro"
(238 m) , cinqüenta e oito graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste
(58° 45' SW); cento e vinte e quatro
metros (124 rn) , quarenta e cinco
graus e cinco minutos sudoeste .,.
(4:5° 05' SVV); cinqüenta e cinco metro" (55 m) , quarenta e seis graus e
quarenta e cinco minutos noroeste
(46° 45' NW); cento e vinte e seís
metros e cinqüenta centímetros ,.,.
<126,50 m) , trinta e quatro graus e
cinco minutos noroeste (34 0 05' NW);
trrnta e um metros (31 m) , sessenta.
e oito graus e cinqüenta minutos nordeste (68° 50' NE) ; noventa e oito metros (98 m) , oito graus e vínte mínutos noroeste (8 0 20' NW); cinqüenta
e oito metros (58 m) , dezenove graus
e trinta minutos noroeste (19° 30'
N'vV); a segunda poligonal, originária
no mesmo ponto acima citado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéttcos: duzentos e dezessete metros
(2.17 TIl), quarenta e cinco graus e
trinta minutos nordeste (45° 30' NE);
cessenta e seis metros (66 m) , trinta
e quatro graus e vinte e cinco. mínutcs noroeste <:34° 25' N"V); dez metros (10 rn) , dezessete graus e vinte e
cinco minutos nordeste (1'70 25' NE);
trínta metros (30 m) , sessenta e dois
gTaus e cinqüenta minutos nordeste
(620 5D' NE); dezesseia metros (16 m) ,
doze gra us e quarenta minutos noroestê (12° '!D' NW) ; cinqüenta e dois meIres (52 m) , dez graus e cinqüenta e
cinco minutos nordeste (10° 55' NE)'
oitenta metros (80 m) , quarenta ~
dois g'1'E.·US e vinte minutos noroeste
0:',° 20' NW) ; sessenta metros (600 rn) ,
oito gT&-HS e vínte minutos noroeste
(llo 20' NW); cinqüenta e oito metros
(5lr-mY:-lfTnfã'-esete graus e quarenta minutos nordeste (37° 40, NE); duzentos e quarenta metros (240m), onze
gra U8 e trín ta e cinco rnin utos noroeste (110 35' NW); o lado místüíneo da
poli gon a.l, é a margem esquerda do
rio Tleté e no trecho compreendido
211 tre as extremidades das poligonais
acirn a dcrtrrídas .
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Art. 2." O título de autorização de
pesquisa," que será uma via autêntica
dôs{e decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divjsáo
de Fomento da Prcdução Minera] do
M:inistério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as díspostcôes
em contrárío ,
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1947,
126.° da. Jndzpendência e 59.0 da REl1ÚtJlica,
EURICO

G.

e oito gra:..i s nordeste (680 NE);
cento e setenta metros (170 m) , cinqüenta e quatro graus nordeste (540
J'IE); setenta metros (701TI,), quarenta
e nove graus sudeste (49° SE); oítenta e cito metros (83 m) , doze graus
sudeste (l~:;o SE); quarenta ~~ cinco
morros <A5 m i ~ dez graus sudoeste
(l{JO :S\V) ; vinte e quatro metros e dezo~,tJ centímetros (24:,18n1), set-enbl e
seis graus e q~larenta e um minutos
n'JI'd2ste (76 0 41' NE).
Art. 2.° --" O tf.tu~() dn a.u.t(JTiz.a~~o

DUTnA.

Daniel de Ccrotüao

r1~

cue sera

r"~~~:ri'tjj~:a

UD1:1

t.i~la~~616:ste"" De{~reto, p::;.gar:Í,

VIa autên-

a taxa el'?

c.r1JZz':Ir0s (Cr$ 300,OQ) e sera

i).D.~CR·E·rC) l~.o

M.AIO

Aiitoriz« o

23.114 1)!-;: 28 DE

11:47
ctâaâão

D:S~

ol'csi.leiTQ

José (?a Silva a pesquisar quartzo
e associados no município da Capital do Estado de São Paulo.

O Presídente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I~ da Constituíção e nos térmos do Decreto-leí n.> 1. 935. de 2:)
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
Decreta:

Art. 1.0
Fica autorizado o cidadão brasileiro José da Sílva a pesquisar quartzo e assccíados em 'í)?:t:renot~
de propriedade de .João da Silva no
sítio Mutings, distrito de F'D.':;a F)8nhora do O', munícíuio 62. C;I,n.ital
do Estado de Sá.o Paulo, numa á~·~<:
ríe oito hectares e dez ares 01,10 na)
delimitada per um polígono ÍlT<gnh'x
01::.2 tem um vértice a quinhentos (~
setenta 8 cinco metros (575 111) na 1'1),.
mo- r.t1fi'P;néti,co oitenta e nOV2 gr~~u,:.;
sudoeste (890 SW) da confluência d:
córreco Olaria 110 ribeirão Vermefho
e os ~lados, a partir dêsse vértice, O~~
seguinte:; comprlmentos
e rumos
magnétícos: sessenta metro." (60 ro i ,
desesscís graus sudeste (lGo SE); cento e quarenta metros (140m). quatro
graus sudoeste (10 8V(1); vinte metros
(:lGm), sessenta, graus sudocsté (60"
f>W); cento e setenta metros (170 m i .
setenta e cinco graus noroeste (75 0
N\'V); cinqüenta metros ([ia rn) , sessenta e cinco graus sudoeste ((35 0 S"t~V:
cinqüenta metros (50 Pl). quatorze
graus noroeste (14° NW) ; cento e trinta metros 030 111), quarenta graus
noroeste (40° N,'V); noventa metros
(90 m) dezesseis graus nordeste (16"
trinta metros (30 m) . setenta e
nove graus nordeste
(790
NI':) :
q~1.arenta
rnetros (40 rn l. sessent!l

1"0

llvro próprio da Dívísão

d~"

}'ornentn da. Pr'Dduçá,o
T/Ii:ü;, térto da A.gYieultura..

l\~h:3Tal

{lo

Art. 3°. -- F{~vogan1-1~)'2 as disposíeões C1"11 eontrárío ,
, rno dc~ Ja.:r.cü:.c\ 23 de maio de 1947
126.0 el8. Independência. c 59.0 da l-1.epÚblíca .
E1:'lIGO

G.

DUT!1,·.

lJIii]r~E~C:O

N.o 23 .115~ DE 28 l)]~
MAIO D:E\ 1947

1~;~~~:;~~(~(~;Oci~a~2;a,'c~Tf~~:i:~,~f~~ .~7:~~~~!

A,

ciado: 'no 7nunicípi.o e Estaao de
Sual-'aulo.
O ;·.1.r~:Jh.:'lDt~ (1::1 l~clpÚbli.c,a. usando
à<:-, ~{l'ibul'~;- o QlF; :11'2 confere o art.

S·7~ j;~>

{

6.~t"" Cc,:1stiLulç:ào e nos têrn:-0s

de: I}e'cr(~t().·~lei n.? 1.985, de 29 de J3nch'o de 1840 (Cód;.go de Mínas) , de,..,

ereta:
Art. L" --. F'ica autcnzado o cídadüo bTP,.;:í1siro Fiorel.i Peeclcacco a la ...
Vl'DT ea ulirn e associa dos em t~:::Ten0~'
de:· imóvel denoluinado Sítio da Fazendmha , no distrito de Perus, rnunícípio
e ~~~~tgdo de S50 Paulo, nurn~=t. àr;~;a de
~,ct:::nta, e seis hectares e cL'1c~n',::'rJta
ares C16,50 ha i , delimitada por 111n
polígono que t.ern um vértice localizado no nonto de, entroncamento ctf' estrada municipal que passa pela Estaç,b à.s Perus, na estrada cle Cam;Jh1as
e os lados, fi partir dêsse vérnce, os
eeguintes comprimentos e rumos: seís.,
centos metros (600m), setenta e três
graus e dez minutos noroeste (730 10'
NW); mil e cem metros (1.10úm), nezesseís graus e cíqüênta minutos
nCl'de,;;ts (16 0 50 t NE); seiscentos

11\€' ...
~~, dez
duzen~·

tros (600n1), setcn ta e três graus
rnínuto-

.sude.::;t~:

C73°

10~

SE');

lH8

/iTOS

DO

PODER

tos e cinqüenta lustros (250m) ~ d~~'"
zecseís graus e cinqüenta m-inu tos sudoeste (J.60 50' SW); cento e setenta
e cinco metros 075m) , setenta e três
grau~ e dez minutos sudeste (73° lO'
SE): seiscentos metros (6úOmJ, dezesseis graus e cinqüenta minutos sudoeste OSO 50' S"V i : cento € setenta
e cinco metros (175m). ,:et"nlz. e três
graus e dCL; nunutos noroeste (73 0 10'
N\V) e duzentos e cinqüenta metros
(50111), d2z,~sseis [',LIUS e cinqüenta
mínutcs sudoeste (IGo 50' 8'N'. Esta
8. utorizacáo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafn
único do art. <:8 rio Código de Minas
e dos artigos 32, :i3, 34 e suas alíneas,
além dê] s seguintes e de outras CDI1.',tantas do mesmo Código, não expressamonte menciona das neste decreto.
ArL 2.° - O concessionário da autorização Iica ohrirrado a recolher ao,:
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e 80 Município, em ~Ilm:'l'i··
men to do disposto no art. GS do Córiigo de Minas.
Art, 3.0 - Se o concessiouárto da
autorização não cumprir qua luuer elas
obrigações que lhe incumbem, o, autorizacão de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma elos artigos 37 c 38
do Código de Minas.
Art. 4.° -- A.s nropr-ioda.de.. vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da ravrc ,
na Jorma dos art.ü~(}s 39 e 40 do C(rligo
de Minas ,
Art. 5.0 --- O concessionário da 't LI·'·
torízacão Eerá f'iscalizado pelo D ·~pit r,~
t.amerito Nacional da Produção Mineral e gnzurá dos favores discrlmtn a ..
dos no a rt. 71 do mesmo Córlig-ü.
Art.

co_..

A auto-rização d" lavra

terá por titulo éste Decreto, que Sf>rá
transcrlto no livro próprio da Divi[;ão
de Fomento da Produção Mlueral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil quinhentos e
ouarenta cruzeiros (Cr$ 1.540,00'.
Att. 7.° .._- Revogam-se as dlsposlcõcs em contrárto.
Rio de .Jan eiro, 28 de
da Inclependencia.

1~6.o

de
59. 0 da

1I12.iO
E>

púbJiea.

i~H7,
R(~
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DECRETO N.o 23.116, DE 28 DE
MAIO DE 1947
A utoriza o ciaaaão brasileiro Nilton
Pianiino a pesquisar calcário e associados no m1/.'nicípio de Passos, E.lado de Minas Gerais.

O Presidente da ~~j::ública, usando
da a tribuição que lhe contere o ai·tigo
87, n." I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.98fl, de 29 de
janeiro de 19-10 (Códígn de Minas),
Decreta:
Art. 1." '- Fica autortza do o cidadão brastleíro Nílton Píantíno a pesquisar calcário e associados em terrenos de propriedade de ,jorg" Teoc1osio
de Mendonça, Vicente Teodoslo de
Mendonça, Francisco Teodosío de Mendonça, Manuel Tcodoslo de Mendonça,
José Teodosio de Mendonça, Benedíto
'I'eodczío Alves e Saul Teodosin deMendonça, situados no lugar denomínado Meios, distrito e município de
Passos, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e um e noventa
e um ares (41,91 ha) , delimitada ]JOI'
um retângulo que tem um vértice a
quinhentos e cinqüenta metros (550
metros), no rumo magnético oitenta e
cinco graus sudeste (85°SE), (j:.J centro do portal da sede da fazenda Melas, e os lados divergentes do vértice
considerado têm: quinhentos e cinqüenta metros (550m), cinqüenta e
quatro graus e trinta minutos sudeste
(51" 30' SE); setecentos e sessenta e
dois metros (162m), trinta e cinco
graus e trinta minutos nordese (35 0 30'
NE i, magnético.
Art. 2.0 - O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e vinte cruzeiros .....
«irs 420,00) e será transcrrto !IO livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agrrcutturu .
Art. 3.0 -

Revogam-se as iisposi-

cões em contrário.

Eio de "Taneiro, 28 de maio de 1947.
126° da Independência e 59,° da Repú-

blica.
EunT.Go

o.

DUTR!\.

Daniel de Carvalho.

EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho

.~TOS

DO

DECRETO N.O 23.117, DE 28 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidad.{(O brasileiro ,Antônio
Caggiano a pesquisar argila e associados no municípío de Imbituua, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-

tigo 87, número I, e nos termos dos
artigos 152 e 153 da Constituição,
Decreta :
Art. 1.0 -- Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Caggiano a pesquisar argila e associados em terrenos de
sua propriedade e de Virgílio da 3ilva Lisboa, situados no lugar denomí,
nado Guamiranga, no distrito de Guamíranga, município ue Imbituva, Estado do Paraná, numa área de cento e
sete hectares e quatorze ares (107,14
ha ) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice coincidindo
com o marco quilométrico número oitenta e dois (km 82) da rodovia que liga Ponta Grossa à foz do Iguaçu, e
os lados a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos e noventa e cinco metros 179i5m) , setenta
e oito graus e seis minutos noroeste ..
<78° 06' NW); mil cento e setenta e
cinco metros i1[175m), um grau e
cinco minutos nordeste (10 05' NE1;
oitocentos e noventa metros (890mi , oitenta gra us e cinqüenta e um
minutos
sudeste
(80° 51'
SE) ;
setecentos e setenta e cinco metros (7'75m), quatro graus e quatorze minutos sudeste (4" 14' SE); quatrocentos 'e sessenta metros (46üm.),
vinte e dois graus e trinta e seis minutos sudoeste (22° 36' SW).
Art. 2.° - O título da autorísaçáo
de pesquisa, que será uma via anrêntíca 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 Míue.,
ral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59° da Republica.
EURICO

G.

DUTRA,

Daniel de Caruallio .

EXEG~JTr~ro

PODER

t9J

D};CRETO N.O 23.118, DE 28 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Clério de
Aicãntara Esrínd1t/.a a pe8cl'uiw.l'
quartzo e associados no munici,plO de
Colatina, Estado do Espirito Santo.
O Presidente da R,epública, usando
da atribuição que lhe confere o art.í37, n.? T, da Constituição e nos têrDl0S do Decrete-lei n.? 1. 985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clério ele Alcântara Espíndula a pesquisar quartzo e assoeia~os
em terrenos devolutas situados no dIStrito de Alto Rio Novo, município de
Oolatína, Estado do E:spirito Sant«,
numa. área de vinte e quatro hectares
(24 ha) delimitada por um retângulo
Que tem um vértice a noventa e oito
l~etros (S'8m) no rumo magnéstíco quatro graus e quinze minutos sudeste ..
(4° 15' 8E:) da, confluência do córezo Pedro Ferone com o ribeirão Braço do Sul do São José, e os lados. divergentes do vértice considerado têm ;
quatrocentos metros ('100m), sessenta
e quatro graus e quinze minutos noroeste (64° 15' NW) magnético; :;:8:5centos metros (600m) , vinte e CUlCO
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (25° 45' SW), magnético.
Art. 2,° -- O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Gr$ 300,00) e sera
transcrtto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° -- Revogam-se as disposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 28 ele maio de i947,
126.° da Independência e 59.° da Hepública.
EURICO G. DUTRA.
11'0

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.O 23.119, DE 28 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o cuuuião bmsileil'o Anoeto
Uno Lamonato a pesquisar argila e
associados no município de DU!Jue
de Caxias, Estado âo Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 87, n.? I, da Constrtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei '1." 1.985, de 29 de
janeiro de 19~O (Código de Minas),
Decreta:
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Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Angelo Lino Lamonato a
pesquisar argila e assocados em ','lI'renos de propriedade de Gustavo Barroso e sua mulher no Iugar denominado Fazenda Barro Branco, no terceiro
(3.0) distrito do município de Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de quatorze hectares e noventa e dois ares (14,92 ha) delimitada
por um paralelogramo que tem um
vértice no alinhamento da direita a
Estrada da EstréIa no sentido de quem
se dirige para Magé, a duzentos e noventa e dois metros (232m) da intercessão do citado alinhamento com o
alinhamento da esquerda da Estrada
Automóvel Clube, também conhecida
como estrada Velha Rio Petrópolis, no
sentido de quem se dirige pJ,r~ a estrada nova Rio Petrópolis, I') os lados
divergentes do vértice descrito, são assim derínídos: o primeiro (1.0) tem
quinhentos e trinta e três metros (533
metros) de comprimento o coincide
com o alinhamento da direita da Es·
trada da Estrêla, contado 'J comprimento do vértice, inicial na direção de
Magé; o segundo (2.°) com trezentos e
quarenta e cinco metros (345m I é um
segmento paralelo ao eixo da. antíg.
estrada Rio Petrópolis, contadas do
vértice de partida na direção de quem
se dirige para a nova rodovia Rio-Pétrópolís.

Art. 2.° - O título da autorização
de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.GO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento <h Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° - Hevogam-se as dísposíções em contrário.
lUo de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da I'/,epública.
EURICO· G. DUTRA.

Daniel d e Carvalho.

DECRETO N.O 23.120 -- DE 28 DE
MAIO DE 1947
Aprova orçamento relativo à construção do Al'mazém A-7, no põrto
de PÓ1·to Alegre, em substituição' ao
aprovado pelo Decreto 71.° 2.748, de
11 de junho de 1938.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:

EXECU'l.·rvO

Artigo único - Fica aprovado o
orçamento na ímportâncía de Cr$
1.117.503,35 . (um milhão, cento edezessete mil e quinhentos e trêscruzeiros e trinta e cinco centavos).
o qual com êste baixa, devidamente
rubricado, em substituição ao aprovado pelo Decreto n.? 2.748, de 11
de junho de 1938, relativo à construção do Armazém A-7, no _põrto
de Pôrto Alegre, de concessao do
Estado do Rio Grande do Sul, inclusive obras preliminares e complementares, devendo o excesso de·
Cr$ 567.503,35 (quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos e três
cruzeiros e trinta e cinco centavos)
sôbre a despesa já aprovada, apurada nas tomadas de contas de 1940
a 1942, constituir parcela da primeira
conta de capital adicional do aludido
pôrto referente ao decênio de 14
de agôsto de 1944 a 13 de agôsto de
1954, nos têrmos do artigo 9.° do
Decreto n.v 24.599, de 6 de julho
de 1934, combinado com a cláusula
XX do contrato de concessão.
Río de .Janeiro, 28 de maio de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da, República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clóvis Pestana.

DDCRETO N.o 23.121 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Aprova modificações no projeto de
contenção do terrapleno do cais do
pôrto de ttaiai e respectivo orça:

mento.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conn-re o artigo
87, número I, da Constituição decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas as
modificações introduzidas no projetode contenção do terrapleno do cais
6.0 pôrto de Itaja1, no Estado de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto
n.? 13.558, de 30 de setembro de 1943,
bem como o respectivo orçamento na
importância de Cr$ 1. 279.108,60 (um
milhão. duzentos e setenta e nove mil
e cento e oito cruzeiros e sessenta
centavos), conforme documentos que
com êste baixam, devidamente rubricados. relativos à substituição do molhe escalonado longitudinal per molhe de secção trapezoidal e à elevação da cota de coroamento do enrocarnento dos muros de fechamento
transversais, com a conseqüente alte,
ração do perfil do muro de arrimo

ATOS

DO

PODER

de pedra argamassada, ficando a ímportãncía do orçamento que baixou
com o Decreto n.O 21.215, de 29 de
maio de 1946, elevada a Cr$
.
9.348.652,94 (nove milhões, trezentos
e quarenta e oito mil e seiscentos e
cmquenta e dois cruzeiros e noventa.
e quatro centavos) .
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da Re"
pública.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.12·2 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Aprova projeto e orçemento para a
construção da ponte sôbre o canal do

EXECUTIVO
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1e obras previstas no plano geral de

..anearnento da Baixada Fluminense,
..endo de Cr$ 80.680,00 (oitenta mil e

seiscentos e oitenta cruzeíros) , a ím'\lortância relativa à regularização do
xrecho de 2.960 metros do córrego dos
~fonsos, a partir da estação de Deoqoro para montante, e de Cr$
.
'-90.020,00 (cento e noventa mil e vín\e cruzeiros), a importância relatíva à
\nversão do canal Goiaba para o canal Pau Flecha, entre a baía de Sepe~iba e a pista de aterrissagem da Bae Aérea de Santa Cruz.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947.
'1.26.0 da Independência e 59.· da Renúblíca.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

Imunana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nÚJIIleTo I, úa Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na importância
de 950.020,00 (novecentos e cinqüenta
mil e vinte cruzeiros), os quais com
êste baixam, devidamente rubricados,
para a construção da ponte sôbre o
canal de Imunana, pelo Departamento
Nacional de Obras de Saneamento que
concorrerá com a parcela de crs ....
433.000,00 (quatrocentos e trinta e três
mil cruzeiros) , devendo o restante correr por conta da Companhia de Ag uas
e Esgotos de Niterói.
Rio de Janeiro, 28 de maio doe 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.? 23.123 - DE 28 DE
MAIO DE 1947
Aprova projetos e orçaanentos para

execução de obras previstas no plano geral de saneamento da Baixada
Fluminense.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número T, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
vrojetos e os orçamentos na importância total de Cr$ 270.700,00 (duzen\os e setenta mil e setecentos cruzei"tos),os quais com êste baixam, devidamente rubricados, para a execução

DECRETO N.o 23.124 MAIO DE 1947

DE

28 DE

Aprova projetos e orçamentos para
execução de obras previstas no plano geral de saneamento da Baixada
Fluminense.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados 00
projetos c os orçamentos na importâncía total de Cr$ 856. 080,00 (oítocentos e cinqüenta e seis mil e oitenta
cruzeiros), os quais com êste baixam,
devidamente rubricados, relativos à
regularização do trecho de 5.260 m, do
rio São Bento, entre as lagoas Brava
e São José, na importância ele Cr$
483.580,00 (quatrocentos e oitenta e
oito mil e quinhentos e oítenta cruzeiros), e do de g. 600 m, do rio das
Pedras, a partir da foz para montante, na importância de ors 367.500,00
(trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), obras estas previstas no plano geral doe saneamento
da Baixada Fluminense.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59." 'da República.
EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.
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DECHETO N." 23.125 -- DE 28 DE MAIO DE 1947
Aprova a lotação numérica das carreiras de Dactilógrafo, Escriturário e
Oficial Administrativo sio Quarlro Pernuinente do Ministério da Guerra.

O Presidente da tcepüblica, usando da atribuição que lhe confere o

art. S'i, n." T, da Const.ituicào, decreta:

Decreta:
Art. L" leica aprovada a lotação numérica das carreiras de Dacti..
lógrar o. Escriturário e aliciai Administrativo do Quadro Permanente do
Ministério da Guerra para as seguintes repartições, estabelecimentos e unidades do mesmo lVrinistério:

.-.- . --..-T

Da~:~i1:-I. ~~rit,u---I-O~~~~l- -

Gabinete do Ministro

grafo

11

I

rárío

1

Gahinete
COIni,ssàü IvEJlta!'

Mista Brasil-Eata-

dos liDido3
.
Comissão de H.e~~8biIn(;nto de Materia! dos Estados Unidos
.
C~nrnjE,sáo de Orçamento
_.

I

Administratívo

.L_.._....__.

7--r - 16 - 1
.,
32
2

Conselh.o Superior de Economias
de Guerra
SecretRria do Conselho

1

7
2

I
I
I

I

Secretaria

Geral tio
da G·u.erra.

!

lVlinisfério

I

SeCl"et~l'i:1

Divi,o,úo do Pessoal Civil
Aumtnístracão elo EcUfício da Guerra
Bi blintcca iVlili tar
.
I)ireÜ11'-ia do Arquivo do~Exércj.to
C}',1..b5net.c FotoC81'togriüico
.
Im;nTns" Militar
.
:~;el'vh.~o de Emba.rq ue do Pessoal

16
'7

62
28

1
1

'1
5

16

I

I

a

16
2
2

1
2
3

Esf.aâo .. Maior do Exército
Ól'gÚDS

localizados no Distrito F'e-

ricrnl :
.
.
.

14

20

8

10

18
12

Diretoria do Ensino do Exércit o ....
~;2ntro de Aperfeiçoamento e Especializaçâo de I~eH.lengo
.
ESé:ola de Justrucáo Especla.lizada ..
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
.
Escola de Sal'gell.t".s das Armas
.
Escola de Artilharia ele Costa
.
Escola de E;dlH~ac3o F'ísíca do Exér··
cito
.
Escola de Saúde do F>:ército .. . .
Es·eola. de Transrnissõe..s . _
.
Escola cie V'2te'l'inária do Exército "

"<'

12

2

8
5

Sede..
.
E.'ócola de Estado-Maior
Diretoria ele Armas

.

2
2
1
I

II

1
1

4
4
4
3

2

1

3
3

4
2
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OficiaI
Admínis-

trativo
Colégio Militar
i
Campo de Instrução de Gerlcinó .. , I

T-

3
5

)

órgãos localizados nos Estados: I
Estado··Maior
Comissão de Réde n.? 2 -- S. Parlo
Comissão de Rêde n.? 3 - Pôrto- i
'I

.Alegre

··

Comissão de Rêde n.? 5 Comissão de Rêde n.? 6 vador
,
Comissão de Rêde n.? 7 -

1

1

1

Curitiba. 'I
São Sal-]

1
1

1

Recife .. ',

Diretoria do Ensino do Exército:

I

1
I

Escola
Escola
Escnla
Escola

Militar de Resende
!
Preparatória de Fortaleza .,. i
Preparatória de Pôrto-Alegre.]
Preparatória de S. Paulo .... :

Departamento

Geral

de

6

23

2

12
6
G

2
2

I,

Atimi-

,

i

nistracão

órgãos localizados no Distrito Fe-!
deral :

Sede
.
Diretoria do Pessoal
.
Diretoria do Material Bélico
.
Subdiretoria de Armamento
..
Depósito Central de Material Bélico.
Diretoria de Engenharia
.
Depósito Central de Material de En..

genharra

,

.

Diretoria de Transmissões
.
Diretoria de Recrutamento
.
1." Circunscricão de Recrutamento ..
Asilo de Inválidos da Pátria
.
Diretoria de Intendência do Exército
Subdiretoria de Fundos
.
Estabelecimentos Central de Fundos.
Pagadorra de Inativos e Pensionistas
do Rio
.
Subdiretoria de Material de Intcndêncía
.
Estabelecimento Central de Material
de Intendência
.
Estabelecimento Comercial ele Material de Intendência
.
Subdiretoria de Subsistência
.
Estabelecimento Central de Subsis..
tência
.
Sl'bdlretoria de Transportes
.
Estabelecimento Central de Trans..
portes
.
Diretoria de Saúde do Exército
.
Estabelecimento Central de Material
Sanitário do Exército
.
Farmácia Central do Exército
.
Hospital Central do Exército
Instituto de Biologia do Exército

S
8
9
2

1

2D

30
18
6

!3

2

g

1
2
3
3

2
11

17
18

3
,1

2
li
25

']

12

10

2

10

1

2

8

1

12

2

3
5

1

2

8
5

1

2
3

10
18

1
1

fi
:1

4

22

1

;)

5
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_._--~---~-_._-_ ..... -r-nãctiló: ···-·-r--Escritli·:--l---Oficia.i-

!

grafo

I

I

I
:

Admínís-

tratívo

i
r- ----r----I
3

I

i_

Laboratório Quimico
Farmacêuttco] -- ------ - - do Exército
'I!
1.
i
Policlínica Central do Exército
i
1
Pôsto de Assistência da Vila Militar.
Diretoria de Remonta e Veterinária. I
2
Subdiretoria de Remonta
I
1
Subdiretoria de Veterinária
.
1
Depósito Central de Material Veterinário do Exército
.
1
Diretoria de Motomecanização
.
2
Parque Central de Motomecanização

I

órgãos localizados nos

rárío
16

3
6
3
3
3
10

12

1

1

Estados ;

Diretoria de EngenhaJ'ia:
Rêde Elétrica Píquete-Jtajubá

2

Diretoria de Decrutamento:
2." Circunscriçáo de Recrutamento.
3.a. Círcunscricâo de Recrutamento.
4. 01 Circunscrição de Recrutamento.
5.

30

a.a
n»

Circunscrição
Clrcunscriçào
Circunscrição
Circunscrição
Circunscricão
Circunscrição
Oírcunscríção
Circunscrição
Olrcunscrlcâo

8. 01
9. 01
10. 01
11. 01
12.01
13. 01
14-" oírccnscncão
15.<t oíreunscrlcão
16-" Circunscrlcâo

Circunsortçâo
Circunscri cão
Oíreunscríeão
Circunscrtcâo
21.& Cirounscrição
:~2.a Círcunscrtcão
23." Círcunscrtcã o
24." GircD1scriçáo
17.01
18."
19."
20."-

~~5.a.

Oircunscrlçrio

26." Circunscricão
2 rl. a Circunscricâo
28.:1. Circunscrição

29.°- Olrcunscricáo

30. a Circunscrição

de Recrutamen to.
de Recrutamen to.
Recrutamen to.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de R.ecrutamento.
de Recrutamento.
de ltecIutamento.
de Recrutamento.
de Rec1'u tamento ,
de Recrutamento.
de Hecrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutam en to.
de ftecrutamenta.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Recrutamento.
de Rccrutamen to.
de Recrutamento.

de'

2
:2

16
6

z

14

:2

[I

2
2

6
7

2
2

6

2
2
2

ti

6

7

a

:2

'i

~!

()

')

6
8

.,

2

2
2
2
2
3
2
2
,-,

.o
,~

6
()

[5
6
12
fi

6
6
6

2
2

fi
6

2-

()

2

(;
(J

2

Diretoria de Intendência --- Subdiretoria de Fundos:
EstabeJecirneu to de
Uegiã o Mili tal'
Estab-elecilnento de
Regíáo Militar
Estabelecimento de
Região Militar
Estabelecimento de
Região Militar

Fundos da 2-"
.............. , ..
Fundos

da'

·.0.0 . . . • . . . . . . . .

Fundos

da

Fundos da
••••••••

o-o

•••

0.0

2

7

2-

II

z

II

7

6

1

ATOS

DO

PODF.'R

------,----

!

205
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D:;:~:-

I

I

E:::i:U-

Oficial
\ Administrativo

1

I

II

I

Estabelecimento de Fundos da 6.": -----\---------,-----Região Militar
\
2
5
1
I
. Estabelecimento de Fundos da 7.0.
Região Militar
:
2
10
1
Estabelecimento de Fundos da 8.a !
1
2
Região Militar ·········.···.···1
6
Estabelecimento de Fundos da 9.0.
2
1
Região Militar
!
I'
8
II
Estabelecimento de Fundos da 10."1
2
1
Região Militar · .... · .. · ... · .. ··1
6
1I

!

I

Subdiretoria de Material de Inten-I
I
dência:
I !

I

I

i

I

Estabelecimento de Material de In-I
tendência de São Paulo ········1
Estabelecimento de Material de In- i
tendência da 3.a Região Militar. I
Estabelecimento de Material de In-]
tendência, de Recife
f
Subdiretoria de Subsistência:

Hosp~tal
M~l~tar
Hospital Militar
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital

Militar
Militar
Militar
Militar

Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital

Mllltar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar

Hosp~tal M~li.tar

4
11
11

I
1I

I

11

I

I
I'

I

3

II

4

'

I

'1

3

I

I,

3

I

I

7

II

3
3

I
I

I

,3

i
I

'I'

I

,I

de Aleg!ete
'11
de Bage
da Bahia
de Belém
/
de Cachoeira
.
de Campina Grande
de Cl'uz.f\lta
1
de Ourítíba
I
de Florianópolis "',
de Fortaleza
I
de Juiz de Fora
i
de Natal .. ·
1
de Pórto Alegre .. I
de Recife
I
de Santo Angelo .. !
de Santa Maria "'1
de Santana do Li-

I

I

!

Estabelecimento de Subsistência Mi-/
litar de São Paulo
I
Estabelecimento de Subsistência dai
3.a Região Militar
:
Estabelecimento de Subsistência dai
a
4. Região Militar .. · .. ·
1
Estabelecimento de Subsistência dai
1
5." Região Militar
Estab~lecim.~nto ?~ SUbSist'ê,ncia dai'
6. Reglao Ml1ltar
Estabelecimento de Subsistência da
7." R.egião Militar
!
Estabelecimento de Subsistência da!
8." Região Militar
1
Estabelecimento de Subsistência da,
9." Região Militar
i
Estabelecimento de Subsistência da!
a
10. Região Militar
[
Diretoria de Saúde do Exército:

I

\

,

I
I'

I

I

I
I

6

j

2

\

i

L

1

1,_~

.

11

,

II
I,

3

I
2

1
1
1
1
1:~

I'

I

,/

5
4
3
7
8
2

1

3

20S

Escritu-

grafo
\Tarn cnt.o ..

.

.

}J.ü~:pitLl

i''/úEtal' de- L:.láo Gabriel

~fd'),. ~. ~)it;,ü

1·./{\bt8.l:

J'/dlitar de [:,áo Paulo
r/filUi:1T de Santiago

rário

.
.

8

::';c,;\)ita[ Miüt,cr de Uruguaiana
:;:'LL,";:,;;:),l J\flUt3:;~ \~;':" C~}lYlpO C1rRude.
B>~3·r}i.tHI de Conv~).L:'~~c2nU:-S de Carn-

1
1

2
3

.

1
1

3

~Ponta,G:ro5sa

~8:.:~1{)
.
r,/f-ilJtar 0::' It,,~ljá.ia
;~~;~\IS~~\C~) ·T~ .( ')1~,::"1 de

1-'-(}

.,

r3?n;-~t,ór-.i.ü
1

3. ;

·:<:-(c.::~iOj,";_H,l

trativo

2
2

2
1
1

df;

Oficial
Adminis-

2

;;

ÜE

2
"'·~·i-.i!.t5J'_jo

rj(-:'r~ó'~~ii:,u

c

; ::li -'i "i. ~~:',.l' i ()

.Ó,

2
I?"'c~ÔDJ'jDJ

de

~.'r['<,t·erí~J

2

~J\)e'I;.'tcO e r/c Pro ..·
êur;(1o do E:t7ér cit.o

,")J(;-;.:i,J!l,e·r;JL1

8
::>
:J

13
12
·12
:Zf~

14·
.l.:
I
, I

!
(';[ :.n

..!r.

(Jll.d1,.c:,

(.

111

30
] fi

lLfi(:a(;c"r:~, I

,!

10
i~
.~.L,

4
l1'i
I

;""}

I

"

,I

12
:1.

ATOS
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Dactrló-

grafo
1." Região Milita:

I

Centro de Preparação de ()fich'ds df.(:
H.esel'va do Rio
.
Inspetoria Regional dos Tiros de
Guerr:::.
.
Artilharia. de Cü:;t2J. da La

l~uaItel

s

1

1

.

I~.egiG.o

.
.

J
J

2

lVriEtar:

Quartel Gene.ra.1
.
:
Centro de Preparaçâo de (}f.icütis da
TLeS81',/a ele E)~10 Paulo
,.

Centro

rário

Oficial
Adminlstratlvo

:H~::giào ]'vn~·

litar ."
Grupa.rn·snto de Léste
Gruparnento de Oéste
2,r,

Escritu-

._.J_
I

I

1.a Dlvlsâo de InC'.\ntRTla

i
iI

i

i

quartel General

2U7

EXECUTIVO

3
2

Ge'wral
ôe

de OfiCj;.1;8 d:(

Alc::gr,p

2

QU8.!'tel Ge:'.1t~nd. . ,
,.,
4.a T)ivisão 62- Itti'antsria,
Centre de
de Crf.!c:a-'-:, cL~
Reserva d(~~
lf:,rj ZO~ltp •....

Quartel Gen.p-:'al .' ..... , ..... ,... .
Centro de Preparação de ()!.'iGI,:ú:::. d~:;_
Rc.=.:erva. de Curitlba

1.
I

Quartel Gen"ral .... . ..

Centro d~ Preparacào do ()f'ici[j
ReseY"va d2 Ss.lvadol'

:'3

Quartel General ..
Deai.acarnent.o de l';o.t~;;1
Centro de F'l'r:~·;:12.r3!:;áo de ()fieif.t.J.s ela
n,eserva
7,a Divisão
G\'arpi{':sG

l'Jcrcn 1.1 a

(í.,::;

E.t;(;J1'e

LnJ'antarié:,
ele

F\':':cn::t!~'.~io

de:

':1

ATOS
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PODER

EXECUTIVO

--=--1--- oflciãi"-'

---.--.-- ---íl'-naeüTó-:--r- Escritu
I

,grafo

I
I

i

í

3 \

\
Centro de Preparação de Oficiais dai
Reserva de Campo Grande
i

!

3

._. J

3_60

Quartel General

_________._._. .. . .__ ..

14'
II
2

I
.
II

lo.a Região Militar;

1

I
j

I

I!
I

trativo

-------T-·----·-----

1-'--'-'·-------·---1

Qua::eIR::::r~~i~i._t~~_:

Admínís-

rárío

I

6'I
1.650

/

1

156

Art. 2.° A Divisão do Pessoal Civil anexa à Secretaria Geral do Ministério da Guerra organizará a lotação nominal correspondente à lotacão numérica de cada repartição, para ser aprovada pelo Ministro de
Estado
Art. 3.° apresente Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro. em 28 de maio de 1947, 126.° da Independência e
[,9.° da República.
Emuco G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECIU'::TO N.O 23.126 -- DE 2:0
DE MAIO DE 1947

DECRETO N.o 23.127 - DE 29
DJ<J MAIO DE 1947

Suprime carçc« extintos

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere, o artigo G?, item I, da Const.ituiçâo, e nos
termos do artigo 1.0, alínea '11, do Decreto-lei n.? ii.195. de H de abril de
1941, decreta:
Art.. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe D da carreira de
Af~ente de estrada de ferro, do extinto
Quadro IV do Ministério da Viação
e Obm.s Públicas, vagos em virtude
ela prornocão de Francisco Horne e
da uposentadoria de Manuel Eugênio,
rícando sem aplicação a dotação corruspondentc, em virtude do artigo 5.0
do Decreto-lei n." 9.tU6, de 21 de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, item I, 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. L° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E da carreira de
Condutor de trem, do extinto Quadro
IV do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Jeremias Rozo e José Romero Marf'íl, ficando sem aplicação
a lotação correspondente, em virtude
do artigo 5.° do Decreto-lei n.O 9.616,
de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59. a da República.
EURICO G. DUTRA.

agôsto de 19L!.(L

Art , 2. Q

:Revog;am-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da. Hepública.
EURICO G. DUntA.
Clovis Pestüna .

Clovis Pestana.
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DECRETO N.o 23.128 - DE :.19
DE I\U...IO DE HJ47
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EXECUTIVO

DECRETO N." 23.130 -

DE 29

DE J:V!AIO DE 1947

Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
dt, atribuição que lhe confere, o ar-

O Presidente da República, usando
da atribuíçáo que lhe confere, o
tigo 87, item I, da Constituição, e' nos
termos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei 11.° 3.195, de H de abril de
1íH1, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe P da carreira de Escríturárío (Decreto·lei TI.O 115, de
193'1) do extinto Quadro IV elo Ministério ela Viar;.ão e Cbras Públicas,
vago em virtude da demissão de Arnaldo ftodrigues de Menezes, devendo
a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta Corrente do mesmo
quadre do referido Ministério.
Art , 2.° Revogam-sê as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1947,
12'3.° da Independência e 59." da l1e-

tigo 87, item I, da Constituição, e nos
te.mos do artigo 1.0, alínea 11, do Daereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E da carreira de
Maquinista de estrada de ferro, do
extinto (~uadro IV do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção de Alcebíadea
Ivc da França e Benedito Teófilo, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do artigo 5.° do
Decreto-lei n. 9.616, de 21 de agosto
de 1946.

Art; 2.° Revogara-se as dtsposiçÔê3
em contrário.
R.io de Janeiro, 29 de maio de 1947,
12G.o da Independência e 59." da República.
EUR!CO

G.

,,1'-

pública.
EURICO Cf.

D-V·T~~~"\..

Clovis Pestana.

DECRETO N".o 23.129 - Dl~ 29
DE ~Il~.IO DITI 1947
Suprime cargo extinto

o Presidente da I~epúblka, usando
ô.CJ. atribuição que lhe confere, o urtígo 37, item I, da Constdtuíçâo, e nos
termos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n." 3.1r5, de 14 de abril ele
19'11, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da clacse L da carreira de Engenheir0' '::0 extinto Quadro IV elo
lJ.Hniõté1"io da Víacão e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria
de Antônio de Almeida Neves, devende a dotação correspondente ser
levada a crédito da Couta Corrente
do mesmo Quadro do rererído Ministório.
Art. 2.°

l~evoga!n~.ge

as dísposíções

em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.a da República.
EURICO G. DU'i'R,l.
Clovis Pestarui .
Col. das Leis -

VaI. IV.

DU1'.RA.

Cicnis Pestana.

DEGRltro N.o 23.131 - DE :9
D:::~ lVIAIO DE 194'7
S'l~pri111,e

cargos extintos

o Presídcnte da R,epúbUca, usando
da atrtouíçâo que lhe confere, o art.igo 8'l, item I, da Constítuição, e i10S
termos do artigo 1.0, alínea n, do Do3ereto-lei 11.° 3.195, de H de abril ele
H)11, decreta:

Art , 1.0 Ficanl suprimidos três (3)
cargos da classe ID da carreira de Es-

crlturar;o, do extinto Quadro IV do
]\;~:it1istél'io ela ViaçB.o e 001'0,5 Públícas, vagos C111 virtude da promoção

de AdeE110 i\/f:erighi, Albina r~jlarchezzi
c José PÜlto BaL),, d.evendo ti dotação
correspondente ser levada a crédito

da Conta Corrente do mesmo Quacl1'o
c:o referido Mintstérto.
Art. 2. 0

Revoga.m-ae as disposições

em contrário.
R·ia de JanBil'o, 2;) de rnaío de 19,1'7,
l:JS.o do, Independência. e 59." da He-

pública.
EURICO

G.

DUl'R,'.

Clovis Pesttina .

no

ATOS
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DECRETO N. o 23.132 - DE 30 DE
MAIO DE 1947
Suprime cargos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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. ° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe C da carreira de
Serv·ente, do Quadro Suplementar
do Ministério da Marinha, vagos em
virtude da promoção de Paulino
Ferreira da Silva e de Manuel Luís
Cardoso, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2. RevogRm-se as disposições
em contrário.
0

Rio de Janeiro, 30 de maio de
1947, 12:6.° da Independência e 59.°
da República.
G.

DECRETO N.

o

MAIO DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituicão, 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 extinto um (1) cargo da classe G da carreira de Operário de Armamento, do Quadro
Permanente do Ministério da Marinha, vago em virtude do falecimento de Eduardo Pereira de Carvalho, devendo a dotação respectiva
ser levada a crédito da conta corrente do mesmo QU3idro e Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de maio de
1947. 126.° da Independência e 59.°
da Re.pública.
EURICO

G.

DE 30 DE

térío ,

Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de maio de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da Repúblíca,

DUTRA.

DE 30 DE

23 133 -

23.134 -

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
n03 têrmos do art. 1. 0, alínea n, do
Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. ° Fica extinto um (1) cargo da classe H da carreira de Patrão, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vago em virtude do falecimento de Clitônio Gil,
devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta corrente' do mesmo Quadro e Minis-

EURICO

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.

°

MAIO DE 1947
Extingue cargo excedente

extintos.

EURICO

EXECUTIVO

DUTRA.

Sylvio de Noronha.

G.

DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.o 23.135 _. DE 30 DE
MAIO DE HJ47
Extingue cargo excedente

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, item I, 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 Pica extinto um (1) cargo
da classe E da carreira de Operário
de Imprensa, do Quadro Permanente
do Ministério da Marinha, vago em
virtude da promoção de João Machado
Coelho. devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
corrente do mesmo Quadro e Ministério.

Art. 2.° Revogam-se as díspcslções
em contrário.
Rio de Janeirc 30 de maio de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

EURICO G. DVTR.\.
Sylvio de Noronha.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.o 23.136 - DE 30 DE
MAIO DE 1947.
Extingue cargos excedentes
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da oonstttuícão, 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 extintos, na carreira
de Operário de Arsenal do Quadro
Permanente do Ministério da Marínna,
um (1) cargo da classe H, vago em virtude do falecimento de Miguel Inf urna; um (1) da classe F, vago em virtude da aposentadoria de Antônio
Leite da Silva, e dois (2) da classe E,
vagos em virtude da aposentadoria de
Francisco Tomaz de Oliveira e do falecimento de Roberto Bernardíno dos
Santos; devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ,la conta
corrente do mesmo Quadro e Ministerio.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
. EURICO

G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

EXECUTIVO

2J.1.

DECRETO N.o 23.137 - DE 3J DE
MAIO DE 1947
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista dó
Hospital Central da Aeronáutica.

O Presidente da

República usando

da atribuição que 111e confere o ar-

tigo 87, ítem l, tia Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a 'I'abeia Numérica Ordinária de Extranu!nerário-mensalista
do Hospital central ca Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa com a execkção
do disposto no artigo anterior, na importância de Cr$ 13.800,00 (treze mil e
oitocentos cruzeiros), será, atennde
pela Verba 1 - P~s';oal Consignação
H Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista, do Anexo n,o 13 - Ministério da Aeronáutica
do Orçamento Geral da Redúbllca para
1947.
Art. 3.~ }';~ste Decreto entrará em vi- '
gor na data da sua pcbücação.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA •
Armando Trompowsky.
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DECP..ETO N. o 23.138 - DE 30
DE MAi':O DE 1947
Abre, pelo Ministério da Viação
e
Obras públicas, o crédito especial de
Cr$ 26.100.000,00, para prossequimente da construção de trechos ferroviários.

O Presidente da República, usando
da autorização contida. na Lei número 24, de 15 de fevereiro de 1947,
e tendo' ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de vinte e seis milhões e cem mil cruzeiros (Cr$ ....
26.100.000,00) para atender à despesa <Obras, Equipamentos e Aquisição
de Imóveis) com os seguintes serviços:

c-s

Assentamento de
trilhos no trecho Itaína-Rui Barbosa, na linha Itaiba-Mundo Novo
700.000,00
b) Prosseguimento dos
trabalhos de construção
110 trecho Cruz das Almas-Conceição da Feira, da ligação Cruz das
Almas-Santo Antônio de
Jesus
3.400.000,00
c) Prosseguimento dos
trabalhos de construção
do trecho Leopoldo Bulhões-Goiânia
. 7.000.000,00
li) Prosseguírnento dos
trabalhos de construção
do trecho BrumadoMonte Azul. Terraplanagem e assentamento
de trilhos
15.000.000,00
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1946,
126.° da Independência e 59. ° da República.
a)

EURICO

G.

DUTRil,

Pestana:
C01Têa e Castro.
Clovis

DECRETO N.O 23.139, DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Altera o art. 4. o do Decreto n. o 21.769A, de 30 de açõsto de 1946.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Consti-

tuíção Federal, e tendo em vista as
razões apresentadas pelo Ministro de

EXECUTI'~JO

2U

Estado dos Negócios da Aeronáutica,
decreta:
Art. 1.0 O artigo 4.° do Decreto
n. ° 21.769-A, de 21 de agôsto de
1946, passa a vigorar com a seguinte redação:
"p.rt. 4. 0 A despesa resultante,
no total de ors 63.000,00 correrá
à conta do Fundo Aeronáutico".
Art. 2. ° gevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Armando Trompowski.

DECRETO N. o 23.140, DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Transfere função de extranumerário
mensalista e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número r, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica transferida, com a
respectiva dotação orçamentária, uma
Iunçâo de Dentista, referência XIV,
da Tabela Numérica de Mensalista da
Fábrica do Galeão para a do Depósito de Aeronáutica do Rio de Janeiro do Mini.stério da Aeronáutica.
Parágrafo únícc , A função ora
transferida continuará preenchida pe]0 atual ocupante.
Art. 2.° í:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
F~io de Janeiro, em 2 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da Ro"pública.
EURICO G. DUTRA.
Armasuio Trornpowslci.

DEGI:U;rrO N.o 2;3.141 DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Concede à sociedade anônima "Bombas e Equipamentos Benneit, Lttia:"
autorização para continuar a funcionar na República.

O Presâdente da I'l.epúblka, atendcnco ao que requereu a sociedade
anônima "Bombas e Equipamentos

Be.11l1'8·tt, Ltda.", autorizada a funcio-

nar pelo Decreto n.? 7.390, de 12 de
junho de 1941, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Bombas e Equipamentes Bennett, L tda , ", cem sede na
cidade de Dever, Condado de Kent,
Delaware, Estados Unidos da Amérí-

214

!',TOS

DO

PODEi:

ca, autorízacão para continuar a funcionar na República com o aumento
do capital destinado às suas operações no Brasil, de Cr$ 201.000,00 (duzentos e um mil cruzeiros) para ....
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de CTUzeíros) , em virtude de resolução adotada pela diretoria em reunião realízada a 26 de novembro de 1946, e mediante as cláusulas que acompanham
o Decreto n. ° 7.390, de 12 de junho de
1941, ficando a mesma sociedade abrigada a cumprír integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sõbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1947.
126,0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA
M'orvan Figueiredo

DECRETO N.o 23.1012 - DE 2
DE JUNHO DE 1947
Aprova. alteraçôes introõaiziâas nos
Estaincos da Companhia de Seguros
Pcri-América .

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

87, inciso I, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as alte.,
racões introduzidas nos estatutos 50_
ciliis da Companhia de Seguros PariAmérica, com sede nesta cidade do
Rio ele Janeiro, autorizada a operar
em seguros e resseguros dos ramos ele,
mentares pelo Decreto n.? 10.074, de
24 de julho de 1942, conforme delíbera ,
ção das assembléias gerais extraordinárias, realizadas a 10 e 27 de junho
de 19'15.
Art.. 2.° A sociedade continuará m,
tegralmentc sujeita às leis e regula.
mentes vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autcrtsação a
que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, 2 ele junho de 1947,
126.0 da Independência e 59. a da República.
EURICO G. DUTRA.
Moruan. Figueiredo.

DECRETO N. ° 23.143, DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Suprime cargos provisórios

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1. o,

Ex:o:cU':rrvo

alínea n, do Decreto-lei n.s 3.195, de
14 ele abril de 1941, decreta:
Art. 1. 0 Ficam suprimidos 8 cargos da classe I da carreira de Inspetor de Seguros do Quadro Permanente do Mínístério do Trabalho, Indústria e Comércio, vagos em virtude da promoção de João Morrot Filho, Hélio Maurício Pacheco de Almeida, Leopoldo de Bulhões Filho,
Leopoldo Varela Pereira de Sousa,
Antônio Fernandes, Conchita Cid Domingues, Vitorino Brock e Valdemar
Alves da Costa Leite, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de junho de
1947. 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figlteiredo

D:DDRETO N.o 23.144 DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinéria de Extranumerário mensalista do Departamento Nacional do Trabalho do
Ministério do Trnoallu», Indústria
e Comércio.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme relaçâo anexa a Tabela Numéría Ordinária ele Extranumerário mensalista do Departamento Nacional do Trabalho do Mlnistério do Trabalho, Indústrla e Comércio.
Art. 2.0 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na Importância anual de Cr$ 184.200,00 (cento
e oitenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros), correrá" no presente exercício, il. conta da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerárío, subccnsisnação 05 - Mensalistas - Anexo n.v 21 - Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio
do Orçamento Geral da R,epública
para 1947.
Art. 3.0 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J'aneiro, 2 de junho de
1947. 126.0 da Independência e 59.0
da Hepública.
EuRICO

G.

DUTRA.

l>forvan Figueiredo.
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DECRETO N.o 23.145 DE 2 DE
.
JUNHO DE 1947
Dispõe sôbre o pessoal do Instituto
de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estctclo e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição. deereta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma
do anexo, o Quadro Único do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.
Art. 2.0 Fica substituída, pela que
acompanha este Decreto, a Tabela
Suplementar de Mensalistas do mesmo Instituto.
Art. 3.0 Os cargos da Parte Suplementar do Quadro Único e as
:funções da Tabela Suplementar de
Mensalistas são extintos, devendo ser
suprimidos à medida que vagarem.
Parágrafo único. A extinção dos
cargos ue carreira e funções de série
funcional não prejudicará o preenchimento dos mesmos por promoção
ou melhorla de salário dos ocupantes das classes ou referências ínferíores, devendo, para esse efeito, ser
primeiramente suprimidos os cargo.',
ou funções íníciaís.
Art . (tO lias amnnuenses e amanuenses-auxiííares fica assegurado o
irwresso na carreira de Assistente de
Sc[>;uro e aos auxiliares de escritório
ns de Ei;criturário, desde que hahílitados em prova interna, observada a
üqüiva.Iencia da remuneração.
~ 1.0
(luando não houver correspondêncía entre o salário do rnensaIista e os vencimentos da carreira, ti
nomeacào tar-se-á para cargo de
ímcdíutamcuto inferior em que

(;las~)e

VD.,g~1.j

a

::'if>ndo assegurada ao ser)wl'Sep(:flo ría dHerell\'9. de

VC!lCünr:nto, a Dm: absorvida par oro-

moção .
S .2:3

(~uaIHTo

o salário tôr infel'io:r

no vcnoímcnto ("ü::" classe írncíal
carrctra., para esta. será feita, ar
111en.ç§.o do mensa.ltsta.

oa

110-

§ 3..0 A critério da admírustração
do L P. A. S. E .. poderão ser Xi;:l··
1:z2.das novas provas para. os men-

salistas que não lograrem habilitação
na primeira.
Art. 5.0 Até 31 de dezembro de
1949, o interstício para promoção 6'
melhoria de salário ficará reduzido
a 365 dias de efetivo exercício na
classe ou referência.
Art. 6.° Aos servidores cujos nomes
constam da relação anexa, fica assegurado o pagamento, a titulo de diterença de vencimento e l,!Tatificaçáo
especial, das importâncias nela indicadas a serem absorvidas quando, por
qualquer motivo, vierem os mesmos
a perceber salário ou vencimento
igualou superior à retribuição que
atualmente lhes corresponde ,
Art. 7.° Ficam ratificados os atos
relativos a pessoal praticados pela
administração do 1. P. A. S. E., de
conformidade com o Decreto-teí número 8.616, de 10 de janeiro de 1946,
no que não colidir com o disposto
neste Decreto.
Art. 8.0 O pessoal admitido nos
têrmos do parágrafo único, in tine,
do art. 1.0 do Decreto-lei n.? 6.555,
de 2 de junho de· 1944, será assegurado obrigatório do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Iridustriártos,
Art. 9.° Dentro de 30 dias contados da data da vigência dêste Deereto, será publicada no Boletim do
L P. A. S. E. a relação nominal
dos ocupantes, na data citada, dos
cargos e nmções constantes do
anexo,

Art. 10. A despesa com a execução
do disposto neste Decreto não poderá
exceder o limite máximo permít.ído
pela sobrecarga atribuída à Verba
de Pessoal do r. P. A. S. E .
Art . 11. :í!1ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

ArT;. 12. Revogam-se as
cccs em contrário.

dísposí-

TIto de Janeiro, 2 de junho de 1947,
da. Independência e 59.0 da
Eepública.
126.°

EURICO

J!orvan

G.
de

DUTR.~.

Figueiredo.

INSTITUTO DE PHEVIDf;NCIA E ASSIST1!:NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
QUADRO ÚNICO
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I Diretor ............
i -

II Classe
ou

I
Núm. I
de
cargos

I

I

I

7

I 2.0 Caixa
! 3.° Caixa
I

I"

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

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

i
I

J

I

,

I
I

I

I

I

I

!

1

I

l

I

-

-

f

I

I

-

M
.....
O>

' '1

P.P.

1

I P.P.

7

I Ajr~~:~lt: .. ~.e... ~.e~~::~

J

I Ajl~~:~t~ .. ~.e... ~:~~~.~I
1

I

I

,

I

oi».

I

I
I

I

I

II
II

i
í
I

I
I

I

I

~
0-]

oúJ
ti

o

'ti

ot:I

L':l
:>J

t:l
P<i

i:'J
C)

..,C1

::;
o

tt:

Agências

SITUAÇÃO ATUAL

I
I
de I
cargos I

I
I
I Classe
I ou

I

I

:]

I

I

I

I

i
~
i

I

I
~

Núm.

2
5
fi

7

1
fi

13

SITUAÇÃO PROPOSTA

Carreira I iu cargo

I G~~n~. (t. S.

I padrão

P. e]1
N
Gerente (A. R. S.,[
A . PE., A. R. J.,I
I
M
A. BA. e 1\. CE.) I
Gerente (A. PR., A. i
I AL., A. PA., A·I
I PB., A. S. c. el
L
I A. GO. ) . ......... 1,
,
I' Gerente (A. AM., A·I
!
I MA., A. PI.. A. R·I
N., A. SE., A. E.I
S. e A. M~ r.i .... 1
K
K
Tesoureiro ~A. S. P.1 ,
Tesoureiro (A. M. G·,I
1
I A. R. s., A. PE"I
A . BA., A. CE. e
A. R. J .
........
) ,1
I
I Tesoureiro (A. AM., A'I
MA., A. PL., A. SE.
A. R. N., A. E. S.,
A . MT.,
A. PR,
A. AL., A. PA·,I
I A. PB., A. S. C. el
I A. GO.) .. . . . . . . . . . 1
H
I Ajudante c' e Tesou-I
I reiro (A. EI. P.)...
G
I Ajudante c' p_ Tesou:. G.L..
F
I reira (A. l\~2
1 ........

I
I

I

I

I

,
,
I
I

1
,

I

t
"

I

I

I

I
Carreira

I ni

cargo

I
2

I
I

I
, _. _ .

I

I Classe

I

I

I

ou
I padrão

I

1
I Gerente (A. 8 .P. e]I
) ......
1 A. M. G
. ,1

I

I
I

I
II

I

I

N
"
R. 8.,1
I
I
A. PE., A. R., J·,I
I
I
M
A. BA. e A CE.)I
.,
"
6
Gerente (A. PR., A·I
r
I
I
AL., A. PA., A·I
I
I
PB., A. S. C. el
I
I
L
A. G O ........
) . . .1
"
I
I
I
7 I Gerente (A. AM., A·I
MA .. A. PI., A. R.I
I
I
N., A. SE., A. E.[
I
I
S. e A. J\;[T.) ... 1
K
K
1
Tesoureiro (A. S. P.)I
,
,
G
Tesoureiro (A. M. G"I
I
.1
I
A. R. s., A. PE.,
I
I
A. BA., A. CE., e[
I
I
I
A. R. J.) ........ 1.
.
,
'
13
Tesoureiro (A. AM·,I
I
I
I
A. MA., A. PI.,I
I
I
I
A. SE., A. R.
I
I
I
A. E. S., A.' MT.,
I
I
A. PR., A. AL"I
I
A. PA., A.PB., A.
I
I
s. C. e A. GO.) "1 H
1
Ajudante cie TesouI
.0.
reiro (A. I L P.) .. ,
,
Ajudante de 'f'ponl1_1r
I
I
I
.,
FI
reiro (A. II s . G.) .. I
.'_ _--'-_ _.

5

,
I
I

I Gerente (A.

;J;>
H

oúJ
tl

o

"tl

o

'"se
L'j

I

I

I

I

I

de I
cargos I

-._.

I
I

I
I

I
I

I

1

Núm.

, _._ .

I

1

I

I

N"I

I

l'<l
~
t~

'"
...,
Cj

H

<:

o

I

N
.-..

-~~~~

.

' _. _ .

.

'"

b) carreiras permanentes
r"

""o
SITUAÇÃO

I

Núm,

de
cargos

2

~

8

I ~4.S.S~~~~~:~.~~..~~~~~~ ..I

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

12
16

L
K
J
I
H
G

I
I

II P.P.

I

2
3

I

4
8

I

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.

I
I
I1
I
I
."'.. I, -- I

I .. ·····················1
·1

--',

I

·

72

I

2

P.S

I

1'

·

L
K

J
I
11

1

G

1

F
E

2
3
4
8

1
I
I

12
16
21

I

6

1

I

I

\

Obs. - Os cargos das
classes E e F são ex\tintos e serão suprí-]
[midos quando vagarem'l
iniCialmen te os da clas-,
se E e, em seguida, os
\da classe F. O total I
Ide cargos providos na]
(carreira não poderá ser]
[superior a 45.
I

iI

II P.P. lr

..

.
I

I

]);I

l\ff

34

6

45

·1
·1

·

~1

I_~---,-

I
--_._--

I
I

12
~6

I
I
I

I

I

2
3

I P.P.

12
16

Classe
ou
Exced. I Vagos
padrão

Carreira ou cargo

--I-Assistente de Seguro \

I

I
I
I
I

Contador

I

PROPOSTA

i

i

I

2

!

I
I

I--

II

Subcontador

Núm.1
de I
cargos

Vagos I Parte

i

. . . . . . . . . · • · • · · · · .. ·· •• 1

1

I

Classe
ou
[Exced.
padrão I

Carreira ou cargo

45

SITUAÇÃO

ATUAL

\
00

1

H

o

'"

o

'd
o
t::.l

"'"
!'-J

'"d

()

I

I

~

;3

I
'I
I

I

I

I

2 \

72

~
UJ

~

I

I
I

Cantador

-

I Obs.
I

I

I
I

M

I - I\

1

SITUAÇÃO

PROPOSi:-A----~--~~---~-t.-"
t_':i

Núm,

de

Classe
ou
Classe

Carreira ou cargo

C?i.I"Z'OS I

l-~

1

I

Ex':;eà.

i

---Toiiciãi-AdmiiiiStrativo ,------.
:M
L
K
J
I
H

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.

4

8

3
10

30

!

-

_50
1
1

I ······
I ·
i

·.. ·.. ··

1

1

·.·1

i

,

1_

I!.

Operador Especializado

I

1
I
I
!

1

I
!
1 I
'
2 ! ·······················1

3
6

14

I .......................!
.••..•.•.••...••••••••. !

I
I

,

I

I

1

i

I

I

F
E
D

C

I

J
I
H
G

P.P.

6

I
,
-

12

i

----1----- 1L
K

P.P.
P.P.
P.P.

5
1

12 \

-

1

1
2
3

50
60

5
10
15
20

-

I .,

,

i

i .......•.....•...•..•••

1

L
K
J
I
H

i
'

i

---------4
8
3

10
30
55

i

!

\

I •.•.••••..••...•.•.•••. 1

!

•.........•. , ...•.••.•.

I

50

12
-

40

i

\1

oss.

----i'----Óperador---; - - - - - - j - - - - - l - - - - - - - -

I

Operador

20
30

1

210

55
5
10
15
20

10 "

Vagos

,- -

.-

i
, P.P.
P.P.
P.P.
I P.P.
! P.P.
" P.P.

I

I
i

I
I
I

I

I

I

-

:
I

12
-

: ,

I
!

I

5
1
-

6

-- I-12

I

12

-----Operador -espeCia----:--------------,-.-------Iiztuio
... ·

I
1
2

I

1
-

I

-

i

-

1

K
J
I

;
i

-

!

-

3

1

H

6

1

G

I
I

13

Obs. - Metade das]
[vagas da classe inicial!
[será preenchida pelos I
'ocupantes da classe fi-I
'na! da carreira de one-:
Irador, mediante provai
ide habilitação.
I

i

i

1

!
1

i

7 I
I

I

F
E
D
C

!

!
I
I

!
I
1

! --

I
\

I
!
I

'j

.__

1

i

1

I

I

I!

8t:)
t1

o

'"i:1

o

"'

M

'"

t:i
t";
t~

r:

<'1

1
1
2

3

I
I

1

~

7

tl

c3

i

Advogado

I
i

2
3 I
3 I
4 I
6 I
3 I
2
2
1 I

I

-

26

I

1

·.. ····

····.1
.

··

·

•··

···

•

1

··.1

!

..

I

,

1

Procurador

1

1\1
L
K
J

2
3

I
H
G
F
E

--

I

I

I

i
,

\
I

I
I
i
I

I
I

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.

3
3

-

13

2
3
3

-

4
6
9

19

I

I

.. .......... 1
.. .......... 1

D
C

18

.......... 1

B

I
I

,

i
I
I!

._.-'---

!

1,-

I
I
,I

1

I

I

I

II

I
'I

6

i- i

I

I

I

' I

I ,

.. , ~ __._..__L

.,. __..'

4

I

0.0

'

-

I

-

3
2

I

I

4
--9

I
I

>
>-'l

o

'"

I

t1

I

o

I
!

'"lJ

I

o

I

'"

'"

I

t'1

I

I

J:1:j

---_ ..

-----

M

r:1

_.~._-

g
~

'"o

I

·1

i

••••••••••••••••••••

37

1
:3

i

.. _ - - - - - - - -

....................... i
.

-

I
I

Servente
8
12
17

--

I

i -'4

i

--_.,_._-----~._----

!
,

I
I
I
Obs. - A antígui-:
i dade
dos funcionários I

.

6

!!

,

j'

I
I

I

I
I
I1

K

classe I será con- i
.tada de acôrdo cem 0\
critério estipulado pele!
[art. 3.° do Decreto-lei I
in. o 6.733, de 25 de]
[julho de 1944. para oi
'Servico Público Federal'

i
I
I"

I

\
1
,

i da

II
I

Servente

L

I

6

--I--------I~----T----I----~I

!
I
I
I

:::v:

I

I

\
I

1

1

•••••••••••••••

4

I

I

0.0

, !

7

D
C
B

9
16

!

i

I

, Obs. - No conjunto, o'
'total de cargos ocupa -!
Idos nas carreiras de;
iServente da P. P. e'
'de Contínuo da P. S. i
:não poderá ser supe-:

_Lrio:.....~~

J

I

I__J

I

I''''

I

_

~

C)

1)
SIT1:HÇÃO

3.
,

i.
r: i=:

vu.

<

•••••••

,

t~

...,->

ATUAL

SITUAÇÃO

Chefe de Serv , ou Divisi'io
Secretário do Presidente
Chefe :le Seção .

Funções gratificadas
Administração Central

(3.catifica çúo

mensal

mensal

CrS

CrS

:>

"o

'750,QJ)

.
,

Cra Uncaç6.n

750,00

.
•••••••

PROPOSTA

(/)

,550,')0 5J.

•••

Chtfe de S2çáo

,

<

~5C,OO
t:J
Ó

Ot<J.: Dezs:3::2:';; destas [unções só pod(TrCl ser prrcnchidcs à medida qEI~ to:

'ó
o

sC':ld'J suprírnírtos 03 cargos de Chefe
Seç1.o: p8 .írões L e :E:' da P. S.
1.

A.'.Ild~1~O

fiGÜ,OD

do Pl'rsidc:n.t::.::

1.

..:\dj:'-Ulto do Presidente

Ob::;.: Funçõo a
vaga r ,
9.

A,ssistent,e c.Tl.H'ícEeo

,

.

:JET

'"

!"!1

.

550,00

M

x

suprimidn quando

'"

("j

Cl

~

<l

GSOCO

o

Obs.: O,; funcionários que exercem as

funcóes de Assístente Jurídico são consí-

del'ádos ocupantes de cargos da classe
inicial C:D, carreira ele Procurador.

4.

Assistente técnico

• • • • • • • • • • • • • • • • • o"

•••• :

550,00

1.

I
i

1.
10.
f5.

Chefe de Serviço
Auxil. de Gabinete (Diretor)
Encar. (SubsEção - Turma-setor)

~erad<JE~Máflt.J.i.J1~~--.c:0ntabi!idad"

I

!
i
1

:.-:J

Assistente técnico
Ob3.:

vagar.
550,00
350,00
350.00

"

11:1.

Punl~~ão

550,00

a ser suprimida quando

Auxíl. de Gabinete (Diretor)
BLcür-reg. (Subseç§.n - Turn13.-setor)
.~50.~,o_ ..-2.__Enca::. de Máquilla de Contabilidade
,15.

.
.
.

350,00
350,00
250,00

rr:

A~ências

~

1.

,,1.

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

PROPOSTA

oi

,

Gratificação
mensal

Gratificação
mensal

"

crs

II

1.

----~--.---

crs

!i

oi

:)~~.'~,r(: c~':'

~

1.
4.
20.

20.

Chefe c:c:::; Ser"?
Cl1ef2 de S:.:;c9.o
Chefe de Secãü

_'ti i ;;~.::.~i,~

! ":.

C'i<:f ~ Ct\. 8 P.)
',

Encar. ':SU1J:~2Ç?O -

~~C' .c.

.
.

c- .3?

C[~ f~.P.)

550,00
550.00
5-50.00

..

)

4GO,0G
300,CO ! ~:J.

Turm.v-setor)

»
,..,
o

r.n

~:,,"",,,' Iln

i:;J

,)\!J.VU

o

4GIJ/JD
300,00

111

o\:.J

'"
:c:l

Pl-\RTZ SDPLF,r.,IEI'TTAR
C:~)

Cargos isolados

r~e

prc-',,)hnento

t~

8)!7

M
o

comissôo

'"

q

I
Sl'l'UAÇ;\O C?UAL

SI'lUJC,',-C

._'-_0'

N.O

do
Cilrgos
10
5

Carreira ou cargo

Chefe de Seção
Chefe de Seção

I

I

......I
...... 1

I

_ _

_

_

i

I·;

018:;32

ou

o

t

E:{c.

H

2

r':;::~?:)SI'A

Vagos] Quad

de

Carreira

Clo.sso
OH

cargo

o-u

Vagos

Exc

003.

padl':tC

)9.C.:CdO

P.P
P.p

L
I(
.~~~--~~~,-"-

-,'~-

10
G
I---_._-----

-~------_._.

Ch~fe

de Seç:?.D
Chefe de Sr::çto
-

-_.~_._--_..

L

-I

K

-

------~--~---._-_.~--------_._-

I

-

--_._--~._--,

M

t;

b) Cargos isolados de

provimento

eietiro

._---~~----~-.~--------_._-----

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATüAL

..,..,
""

--~'-'------"--'--------l--~-

I'I.O

de
cargos

Classe
ou

Carreira ou cargo

Exc , : Vagos

Quad.

l;8.d:!'I:~o

Atuário assistente ....
Operador especializado:
Desenhista
.'

1
1

4

1
1

Porteiro
Motorista
Ascensorista
Telefonista
Dactilógrafo

3
2

60

I
I
I
.

,'

i

i

:

I

P.S.

-r

H
F
D
D
D

P.s.

1

P.s.

P.s

1
3

P.S.
P.P,

2
(;5

5

Carreira

C~}

I Classe

cargo

ou

axc.

Vagos

Obs.

~]:.:dr{~o

Atuàrio

P.S.
P.P.

"iI
L

I

Porteiro
Motorista
Ascensorista
Telefonista
Dactilógrafo

.
.
.
.
.

li
F
D

D
D

>->-l
otil

8
'tl
o
~
:=
t<j

Observações

i

,

I
i
I
I
I

!

I

I
I

cr.rgcs

L

I
I
I
I
I

,

(ti:?

M

I
I
I

___
I _._~_-

N.O

. - L_ _.

Os ocupantes
dêste cargo serão
transferidos,
ex-oi
[icio, para a carreira de Esc!'., mediante
satisracâo das
condiçÕ;s 'd.~7. hablli~
tação exígidas para
ingresso na mesma.
Os interinos serão,
desde logo, nomeados, nessa qualidade, para cargos da
elas. inicial da carreira citada.

[;1

8>-l
~

c)

Carreiras

SITUAÇi.o i\.TUflL

SI'l.'UAÇÃO rROpOS:'~'~

\
-----~--

N.O
ele

cargos

Carreira ou cargo

';>..~

Cl2~S22

Exc , ! Vagos! Qu:d. I

ou
padrão

c

Carreira ou ccargo

(,e

Classe
o,.u.

Exc. ! Vagos

Ob3.

p2d.rfro

C 1.l' g C:J

>
..,

o

'"
t:l

o

Fiscal de obras
2
3
6

Fisca! d8 obras
H
G
P

-

-

-

11

2
2

P.s.
P.S.
P.S.

----~--- ---_._~~---------

4

19

2
2

~

4

~
t<l

----------------

G
F

:

-

i

4

P.S.

P.S.

4

---------------'----

4
15
19

::::::::::::::::::::: j
!
i

§
<:

o

Contínuo

Contínuo
15

I

11

4

--------

:3

6

'tl
o

H
G
F

G
F

4

4

~---- ---~--~-~~- ~---.-'- _ _--c'---_ _
lo-:'
IV
_1

'"
b3
TABELA SUPLE::VIENTAR DE EXTRANUMEHARIO-MENSALLI8TA
Funções isoliuia«

1-

Número
4
1

1
1

2
4
1

o
2

1 ~i
4

c

10
23

1
1
1
1
1

}-leff..rF;ncia

Funções
P.. manuense

Amanuen.,e
Amannense
Amanucnsc . .
Arnanuense
Amanuense-a uxilia:'
Amanuense-auxiüar

;í;'

<

•••••

••••••••••••••••••

,
.•. . . . . . . . . . ,

A.ms.nUeYlS8-2~UzLlüH·

Amanuense-auxíliru

,

,

.
.
,.

,
, ., .. .,

.

AlnaUü2Tl:-:(;-2.EXíli8l'

Amam-ensa-auxlüar
Arnanueuse-r.. uxilíar
Amanuense-auxíhar
Auxílíar de Escritór ío
Auxítiar de Escritório
Auxiliar de Ewritório
Auxiliar de Esc;-itál'io

Desenhízta
Telefonista .
Telcfonísta
Artífice

<

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

, .,

.100,lJO

~~:j

.050.00
.950,00

~;,1

23

22
,-:;;"'.
.'~-,)

'1('

.

.

.750,GG

.650.00
.600,00
.500,QO
.4.50;00

15

.400
.300;00

l00

.
.

'.
.

,

.soa,co

:\~

••••

,

.70000
.250:00

rZJ

.

. . .. .

Saiário (Cr$!

.

.
.
.
.

J..;;1:

13
12

ló

ir;
13

10
12

.250
.200JiQ
.15Q,OO
jOO

.050.00
.500;00
.200,00
.050,00
.150,00

~
W

t:l

o

'ti
o

""
'"
M

t!J
~

8...
~

o

ATOS
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EXECUTIVO

<:.:)000

oç")co

r.,;:>~o c::;o~
l.!':'l r.:> :.f~ l1":l

C)

<;,.J

c:

,(::1
....

C'~

C) r,':;'

CO

I

I

I
I
I

I
I
I
I

'.) O
,i::.~ ",:.~

cu

Ç)

I

t-n ~~I

i
i

c~; C'.::

..

u:

t, )

~: ~:l

!
I--~--

(,:;. c.i
....

'~;

~,:;~ ,

'

2
u,

)

:ª,.

I

t~,

.:-~

'i'

v' co! ','~~

J) t()
1 -I
.--....

!~

I

IN

I

...,'"
""
;.=L:':";'AO NOrvUNAL li. QUE SE REFERE O ART. 6.° DO DECRETO N.o 23.145

No m e

Rui Vicente de Pa t.lo Buireto
Graecho el,e SOU332 Pa lrnci.. ro
Osvalco GOlilt?3 i'c.njo
Alfredo de A:Lêyeda Costa
Ailton de QUc~J'ós Pacheco

"

1"

,

.. ,

,

, .. ,

,

, .. ".....................

.

,.
.
.

., . .. .

.

, . . . . . . . .. .

.

~~~~~~~l~l~ ~~l;~[~\~cc{~il~~lfJG{~:';' . .:.; :.::::::: ::.:.::.': ..'.': :::::::::: ::::::: .'::

Genuíno Vi2Ü'J. da C'J:lh3.
João Batista Alves

.
..,

Otávio Diniz

Adolfo Olinger dos Reis
Alvaro da Si lva Ramos
Edgard Ribeiro Leite
Edmundo Bra.. gante
Estevam Fregapaní
José Líbórío Bulcão

Rubens Germano Pedreira
Silvério de Jesu" Teixeira
Zenon Morais
Osvaldo de Azevedo Espíndola
Noeli Ccrrêa de Melo

Adernar Silvares
Francisco Pedrosa

.
, ..

.

.
>

<

••••••

<

•••••••••••••••••

"

.

••••••••••••••••••••••

.
.

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

Diferença

Gratificação

de
Vencimentos (Cr8)

especial (Cr$)

100,00
100,00
liO.OO
50,00
50,00
50,00
50,00
400,00
50,00
253,00
150,00
150,00
150,00
50,00
150,00
50,00
150,00
150,00
150,00
150,00

:>

Cltil

:3
'1j

o

'"

"l

:»

tr1

>:

'"2
>'l

~

550,00
550,00
550,00
550,00

Lisandro Monteiro de Resende
Carlos Artur Mata
,
Joaquím de IvIElo Palharea Filho
Danllo Lôbo Torreâo
Léo Lopes de Resende
'
Sancho Bítencourt Bercnguer
Bernardino I\'"unfS de E'.ou~a
Duarte Augusto de Figueiredo

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

!
,

,

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

!

, .. , ,

,'

,

,'
,

,

,

,

Manuel Belerc.onte de Lima

,'

,., .. ,

,

.

Leovegíldo Leal de Almeida
Oscar da Sih'a Machado
Sabino Nilo de Moura
Valdemíro N\~r.~e~; de Sou~:a

.

.

.

,

.
.

'

.

.

..

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

,

Altino Lira Lobato
,
Carlos Maura ~:\.cnch8tti
F'ílernon Casais
, .. _
Francisco C-l1Ünarãe3 da Cunha .,
Silvério Versíaní Calc1r::ira
Valentim Fl'~U1CL:;co Ncgrclos

,

.

,

.
.

,

,,,,
,

'"

~

,
,
,

,
, .'

,

,,
,

.
.
.
.
.
.

50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50.00
50;00
50,00
50,00
50,00

:>
>-l
o

Ul

1:.1

o

'O

o

[;l

'"
trJ

x

'"qo
::l
-c
o

~

w
....

no

ATOS
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PODER

DI~)cn.E'I'O

i'J.o 23. 14ft IJE 2 DE
JUNHO rHi; 1!H7

"lonccdc

~:o?)

retiini«

de inepecao
ao curso
{Jin(l,sial tio
Lnuiculada Con:
ccictio, de J acurcziniur,

,;ímiJ no Diário
p (L~!,' ameu to.

Não r07 publ,\(;,J

oticua.

l'or LH"

DECH.ETO 1'1." :23.147 _o. D.E 2 DE
JIJ~';;'riC) lJL 18~.1:7
Concede reconhecimento,

âe iTlspeqão

reninu:
ao curso

sob

lJCrTJUl nen te,

ginasial cio Ginasu: LV ossa Senhora
de Sion., de Ctunncu):«.

O Presidente da I'.i2púbiica.. usando
da aL:tlbni<.:Cto qnc lhe conrrrc o al'tig'O [-n, itt:lll 1, ci:t
e nos
têrruos
72 da I.J!:~i
li o

Ensino
cu:n.c;:'fí:ldo

Art. L" E:'
monto. ,'.:111
Canlpanha.~lo

raís ,
Art. 2°
em

0.0

cem ;;f~de em
Minas Ge-

E',:kl c~o

di'iüosiçücs

R·ev(1~·am-;.;e

CO'l Vário,

Rio de Janeiro. 2 de ,hrnhc· de 1947.
126.0 [lr~ 1;.1~i'ep-cndô:'lCÜ). r [)9, () cl~~
República.
E;J"rco G. D1JT:(A.
Cteincnu: A:far ien! .
'DE{~~r~,_~~TO

N'.o 2:5, 1A~L [1E 2 DOE
,lUNHO DE ] 947

Concede re,-'onJuccimcnlo. sob regime
de in.5'X?(áo ]Jí:rnlan,enl:e, ao curso
giJU1,\:icl do (j uuisic: Sâo José, de Pelott:s,
Nü-,C) fo~l pubUeado ::dnda n(j. Ditirio
Oficial, .p(}~' L1lt:, de p:'s:1mentG.

DEcn.ETO N° 2:3.140
DE 2 DE
JUNHO DE 1047
Conccâe rcccnn a-nnenio. ::.ob rcnimc
0_'

de inspe~.~âo ncrrntr.icní.e, (Iü (''Ur80
ginasia,l do Ginásio Saqraâo COTaceio. de Curtutrú ,
O P)'C',;ifll'nL2 da H.rpÚ1:lJic9 , usando

ela n.iT.1ouL:.i"ú} que lh» conír-rc o ar.
tjgo 87, it-crn I, (1::-1, Con~:tjt,:üÇÜ(l! e nos
têl'rno~:. c1Q ar l.. 7;?, <in Lei ()l'g'ánica
(10 EnS.Ll1(t

ArL,
mente

dccrc,t.a:

1°

E'

~;(ib

rcr-:ir!1[' de insnecào ncr .

rcconhcci.,

man C'n k:, no C1U'SO g nasial do Grná..
slo Sagrado oorncão. com sede eU1
Caruarú, no E.stado de Pernambuco.
í

Art. 2.0 Revogam-se as uisnosiçêes

em contrário.
FUo de .Janeíro, 2 de junho de 1947,
J.26.0 da Inc.,c'pendênçia e 59.0 da República.

Eumco G. TIUTR;"
Clemente Muricni,

I)I;OI;;}DTO N° 2.3.150
DE 2. DE
JUNHO DE 1911
_o

o G·iná':;ü) IJ01H Bosco)
de Gciâ""áa no .T!;,,:tJ},do r.IR Goiâ3~ a
i uncionar como Colégio.

AE,:~Cri.2C

y

() Prr.sidcnte da

usando

r~'8pú:jlical

(ia 2t.libuiçãs qUe 1he contere o ar,
U[sO 3'1, ítem I. Ú,j, Constít.uíção. e no"
termos
Lei Orgânica do EnGil1U
e do Decreto-lei n."L245.
abl'}l de 194;2, decreta:
L~.rt, JY
() Giristo D'Gxn Bn-'~'co~
corn
ern (3:o.>.\ni~)" no }~stado de
(}e:iús,
autorizado a Iun..~ion:1-r

':i:ccn.hcei-

liJSn '\.',üo

ncnt». ao curso
Nossa S;::r~J1.ora

EXECUTIVO

Art.

.A denominar ão

~d.;,I', ;::~ ~~., n-to d::: ensinl.iO~i~~:f~'l:l'i;~~(~;i:
o art-lu'o 2.
Dcm Bosco

p.D.$S,a

n,

o rcconbcclmcnto, que

i~~;:;lopr,e,:>8nte
Clclt:,7;10 I}~)1n

I1Eercto é concedído ao
P!;ECOl

ccn:s:i'l-j..~.~ar.~s8-á,

quanto aos seus üUL~üS clá~xjco e CÜ~11_
tfj~ieo, sob regÜ118 de inspeção prcli.,

rmnar .

Arf.. 4.0

R':)vogq,"(r"l-se as dis'l)OS1ÇÕ'2S

CTn contrário.
.
l,"io de .Ianeirc, 2 de junho lIc 1947,
l2H.o da Irirlependàncin e f,.g,w rht R"8-"
pública:
EunICo G,

DTJTnú.

Clement e k[ari{.~n-i.

DECRETO N.o 23.151 -- DE 2 DE
JUNHO DE 1947
Concede reconhecimento, sob regime
de inspeção ncrnicrvntc. ao curso
ginasial elo Ginásio Imaculada Conceiciio, de Natal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição. e nos
í.crmos do art . 72 da Lei Orgânica do
E:'1:.d.~1·:J SE·cundál'io, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconnecíment.o, ~~()b l'egünc de Inspeção oerma nent.e, ao curso giné!i:i8j do Gí násio 11118.culoda oonceicão, C0111 srde em Natal,
no E-'i8.do do' Rio Grande do Norte.
Art . 2,° R,evo.gam-sc' ';:'.5 disposíçõcs
em cnntrári o .
Rio de .rancíro, 2 de junho de 1947.
12~3.o da IncleIlendência e 59. 0 da R€'Pú",
blicn..
EURICO

G.

DUTRA

Clemente Mariani.

ATOS

DECF1ETG rI

,0

23. 152 r/E

DO
~~

PODER

EXECUTIVO

nistcvio da Guerra c dá outras

DE

Dccltna

d,)

utEidade

Cleg:l',J)rop~~'icrqüo
.A "';ricult'!.I~'·"'. (!.p

?)úf;fica.

i

Cf

ui:e

1'(J"

n~:desti'~~'aa;' ~o . ivflCZe;;

de J'i[acaé,

para

]~linisl{:rio

pelo

da

Fl,:',:;:.-ci,o-

Colonial
Estado do Rio de

no

Janciro,

o

da

Presidente da gepúblic:i, usando
""';·,)·.Plu~~"~,'i

q I 1 (:' l.iJc contere u ar-

tig? co?7 . ~~;"I d~' Constituição e de
acor. to CODl o dL:l!08to n.»: arLii?;O~;
2.° e 6.0 combinados com o artigo 5.°,
letras c c i elo Decrcto-Ieí 11.0. ~L3(~;),
de 21

'Ch~

de

jUIÜ"iO

de C?: e t,8, :

lHtlJ,

i ... rt . 1.0 Flcanl dcclaracr.s de; u..ílí-

dade públlca,
para desapropriação
pelo Ministé:d.o da Ag:dcultlU'U" as
terras 63 Ft:lzcnda j':'To::-.sa E::/:nhol'a da
i\.jt~~.l~l"

de

;~~2rte~nccntfG

pio Oe

J\'~',~1r,~:C\

Jan~~j.ro, (~D;":;'-l

<sGtrnta c

ao SI:.

~;i!~u:)(~~";

Vé1scOncc,lG::;,

no

o Presidente da República, usando
ela atrrbuicão uuc lhe confere o artigo 8'1, ítem ( ela C[)Dstitui{(8.. o, dec{{'t.rt:

1. o F'lcam alteraü.ts, conror~1B
'Tabelas

Art.

rY!.2: h~~í rela(;ÜêS aT1SX(I"g.
r..j:J:~11(;l'i·cn,s. Ordinária r::

Snplenlentar,
de Extranunlerário-luensP..1lsta do Departa-!11ento Técnícn e eIe Produção do
Exórcito, antiga Diretorü1 do MateJ

ri"l Bélico. c das F'ábrlcas

do An-

daraí e Bó·nsuees::,o, todos do Minisi ério da Guerra.
Art. 2" o F'ioam criadas, no lnCSUlO
lVfinj~tério, conrorrno a relação ane,~UL, as 'I'abelas Numérlc..s, Ordínárta
f: SupJCY11ent8,r, de Extra.numeràrto1:lenSJJist8 da, Diretoria de Fubrical~,.-'ic (te) EXÓI'eito e r.o :3~~rvi.ço de 'I\~,?,,-

Il~J

~~:~)l~D.clo

árc.. (e

Art.

Xi,J'/~~

ql)P~"J~',·c..Uf):<.)

e

conrrontacões:
t(-:::l'as
Pinto, Z;ümino
tista, Jo0JJ Barreto,
teíro, A.I;~'·e:rto Cact.ano,

.lin E,).l'\'Iol:~-

Jo,'.;.(:'

I;jlx;iro.
'li~ ~"t-~

Uno A.UgT'5tO t1o~; Santo;::;, SOi.na 7..1c1.0.
Alícu Cí':.hri-J1,
F;~:.b:?il':·;,

.Amaro Tavares Pinto.

rtnha .

J:",lussi;

:..tc ::~'I;~~,

.

ti ~Á !;l~d r(:
\IÔl1l_0 l~~on!.§,o.
Viúva Coc~lh(),' ArEI' ~;Chl~jlcl', Viana,

(i,c

tlnl1sfcl'i(L~,s.

das
Ordinária c Su,,·

numcrário-rnenDepart.amento Técnico e
Frolluçi'io do rxército c das Fá-

SJ.1isL;1,

118cl.~c)".

Aga,plto l?éUx.. Pedro

OCe2:i10 J\thí.nUc;)

.Fie~!"~n

3,°

·T~lb21;l,.s
plf:,nl<;nt::~lT,

treze mil seiscentos
H'!.Ct...os

]11'0-

vit]éncias.

JUNHO DF: HH'!

d(;

l10

bricas (~O 11 l1(j'}raí
3 ta bela~ que

C:

Bori-ucesso, para

retere o artigo
que constam da.
tabela anexa c que continuarúo pre('n{~.hi(i:1S pelos
8.JU8.-',lS ocupantes,
:.13. fonna (~a
nominal anexa.
conforme a
l'81f1e;l,o :"!.ne:;8.; a ~r(;"'"b21a de Pessoal
do L12::urt.':nne:nto rrócnico
f
cIo E:';:él'cito, antiga
;·\11'C,c~ri~}l~, ,i,S

T)jn~tÜ'ri,-·.

fnnçõ\~;s

:,~'r(~tclial

do

Bélico.

Jorge Reed, -Joaquím S8Dtos e CO,í]
quem mais de direito, conforme está
tigUfado 1:L'L~ )la":.1"'~a
co.rr éste
b3~Y';O

c1rV;':':~I''l-l~:l:)h'',

'P"â;{"gr;Ú)'Ú;:ti~~:-As terras em auró-

ço são destinadas à ampliação daáréa
do Núcleo Colonial de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2.° R€VogHm-2'~~ as CU~'T)()siQÔES

em contrário.

Rio Cf2 (Jan€.iio, 2 (k~ junho d<:
1947, 1260 da Incl·epenclê'neia e 59.0
da R,epúblic?.
Eu:uco G. DUTnA.
J)(:;z.iel

de

Carvalho.

/':..!t.

6. o

PiC8Jl1

Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, de E.rt;·anurnerário-mensalista
e de Pessonl
Mensalista de repartições do Mi-

1

e d,:.; Producâo do
para as 'Tabelas a cuo se
l'eff;re o D~rUgo an tertor. 8.S f unções
C!U2 ccustum da tabela anexa e que
conttnunrão p:tcé'l1chidas pelos seus
J ..tu;:ús ocupantes, na forma da relaÇÜ,Q nominal auexa .
Ar}. 7. o :8ste I)c,ereto vigorará a
t?ln~nto

}:_;xt~reito,

'I'écntco

p:'Jrtil' de 1. o

DECR.ETO N. o 23.153, D.E 4 DE
JUNHO DE 1947

transferidas da, '1 a_

beJ.:l. ele Pessoal Mensalista do Depar-

C.~r2

junho de 194:7.

lUo de Ja.nelro., em 4 de junho de
J947 126.° da Independência e 59. o
da I~,epública.
EURICO

G.

Conl'ol>cl'l P.

Dú""TRA.

da Costa.

MINISTSEIO DA GUERRA

t>:l

I';:;PART"~:r-:ENTo TÉcNICO Il DE PRODUÇÃO DO EXÉRCITO

""

ol'-

Tabela ttumérico: Ordinária

Número:
0.8

runcões

Tabela

\

i

1
2

~

o

'"
1

d

o
'ti

1
1

Motorista

XIV

:r,1otorista

XII

ot:I

~

~

n

XIV

d

:4

Cl
XV
2

XIV

1

XXII

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

----------_..

I

~úmerol
de
l

Séries funcionais

funções \

I

5 i Amanuense-aux.

i
I
I

I
I AiIXiEsl' de Escrit.

II Refecr-ência II

I
I

I

rn, M. B') I
J
j

I
2

de Escrit. (F. A.)

I

i
I
de E5Crit. (F.B.) ..I

Auxíüa» de Escrit. (D.M.B.)

I
1 I

Al1.X!l~al·

I Auxílíar de Escrt. m. M. B. i

I

I

-----'-

1

:
1 I Praticante de Ese-rUD.IVI.B.J i

i

I

I

I
1

I
i
i ArmaZ€l1ista

i

J

I

I

xv jSUPlement.
I
i

_I

I
I !
(D.M.B.) I
xr /SUPlement.

3
3 I, Auxiliar ele Escrit. <D.M.E.) I

I Auxiliar

Numero
I,I
•
de
/'
Iunçôes 1

Tabela

X

,SUPlemento

X

IsuPlement.

IX

ISuplement.

IX

VII

I

IsuPlement.

Suplemento

I

.--'-----

5

VI

ISuplement.

i

, I
i
XV Isuplement.
... I
I
I

! '"

5

I
I

3

II

IReferência II
\ '

.~~~~.~~~~:~~~~!~i~~ ..... I

1

XV

I
,

· .. · .. ·1

~

cs

ú'l

8

XT

I
1

X

I

2

............................ 1

IX

~

2

..···......·....·····..··..·1

VII

o

11

I

4

Auxiliar de Escritório

I
1

\

Tabela

II

I

I

Séries funcionais

I

I,

I

I

"d

o

~
~

~

I

Praticante de Escritório

I
I

1

............................ \

1

I

VI

I

(D. M. B.)

I

I

xv

l.':>

""

4,Jl

DEPARTA:MENIO TicNICO E De. PRODUÇÃO DO zXÉr.CrrC-SERVIi~O r:C TECr·:rCL')OIA

~-?

cc

c;

Tabela Nuinérica Ordinária

SI:'':.); ç.~r;

SITUA(:;'O ATUAL

:'YÚ:~lel'O

de

Série.:.; fur:--:jo..r:ais

f unçõrs

H·eferência

T'2.lJela

Sé1'2eS

Cé;

;õ,:;;:

fU:l~~c~-'

~CJ b=:L~

!is

~.>
,~

g

Arl iiu:«

A.rtifice (F, B. ')

IX

-----_..

_---~ --~-----_._---------~._-

::;

Ordinária

o

- ----_.._.:.__

- - - - - '_ . _ - ~ - - ..

~

._---------~-,-,-

o
tj

Delineaâor
Deü'c':adcr iD. M. B.) ...

i

XXI

~
}{XI

Ordinária

t:,j

>1

"1

í

8"3

----~-"

-----~---_.

8

Laocvuicrista
1 ,L:lboratorista m. M. B.) i
2 \ Laboratortsta (D. Mo B.) 'i
,I
_ _~_.

.

VIII

VII

Ordinária
Ordinária,

VIU

1
2

0.00

••

o' .• o.·.· •••...• o..• o'f

VII

I

3

i.~_~~

.

.

I

, ._.1_-----,,------

Tecnolcçieta
Tecnolcgísta (F. A.)
2

Te{'.l1oIogi~t~

m.

M.

B.I'

XXIV
XXI

.. ----------------'-----

Ordinária
Ordinária

1

2
3

............................ 1

XXIV
XXI

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO ATUAL

I
I

Número

I
funções I
de

I

1----

I

I; Referência II
,
I
------;-/
I

Séries funcionais

1
Auxiliar

cn.

de escritório
M. B.)

--!

SITUAÇÃO PROPOSTA

Tabela

I

Número

IReferência

Séries funcionais

de

funções
Auxiliar de Escritório

,. <',1

Suplem.

Tabela

I

I

'

v
.o,

I
i
i

I

;------

>
H
",o

x

t;I

o
--_--.:_--_._-~---_.-----

>;j
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RELAÇAO NOMINAL A QUE SE
REFERE O ARTIGO 3.° DO DECRETO N.O 23.153, DE 4 DE JUNHO DE 1947:

Funções da T. N. M. do Departamento Técnico e de Produção do
Exército:
1 -

Armazenista,

referência VIII

1. vaga.

2 Arm.a.zenista, referência VII
1. vaga.
2. vaga.

1 -

Laboratarista, referência VII

1. vaga.
í

•

1 - Motorista, referência XIV
João Miguel da Silva.
1 _.

Motorista, reterência XII

1 -' Porteiro, reterência XIV
lJdmlmdo Lapagesse .

Prmetuâor-tuuxiliar, rete:
réneia XV
1. vaga.

1. vaga.
2. vaga.

T'ecnoloçista, referência XXII

1. José Pedro Teixeira Soares.

Funções da T. S. do Departamento
Técníeo c de Produção do Exército:
5··- A manuense-auxiltar,
rência XV

rete-

1. Arlete Durâes de Avelar Lima.
2. Artur Augusto Falcão Frota Filho.
S. Denílda Jegurta Viana.
4. Orlando Rosa.
5. Irací Pereira de Mélo.
Auxiliar de escritório. refe.
rência XI

J. gteivina Vaz Tõrres.
2. Luci Dantas de Oüveira .
3. Lutero Escobar de Arruda oaviao.
'1 -' A uxiliar de escritório, refe-

rência X

1. Leolmda Oaei Díníz .
2. Hafael Gomes de Saatana Júnior.
:3. Edna Lopes Teixeira.
4. vaga ,
2 -

1. Gui Marian.
2. SHvino Ferreira Mourão Filho.

AUXiliar de escritório, referência IX

1. Pedro Neves de Sousa.
2. Abel Martins Ferreira.

Praticante de escruono.
referência VI

1 -

1. Mauro Teixeira de Araújo.
1 - Armazenista, referência XV
1. Rubíno Sombra de Albuquerque.
Funções transrertdas das T. N. M.
do Departamento Técnico e de Pr0dução do Exército, das Fábricas do
Andaraí e Bonsucesso, para igual Tabela do Serviço de Tecnologia:
1 -- Artífice, referência IX
1. Débora de Figueiredo Paladrni ,
1 - Delineaâor, referência XXI
1. José Caetano da, Silva Neto .
laboratarista, referência VIII.

o

1, Frn ncísco Pereira Mendes.
2 -

laboratarista, referência VII.

1, Lírio Valente Gomes.
2, Osório Borges de Brito.

tecnoloqista. referência XXIV.
Lima.

1 '-

2. .... Proietudcr: au.riliar, reteréncia XIV

3 -

Auxiliar de escritório, referência VII

2 -

1 __

1. JrA:oé Ferreira da Silva.

1 '-

EX1:CUTIVO

Eel,mundo Simõ€s Mateus

2 _. t.ecnolocist a, referência XXI.

1. Luis Corruia de Sá e Benevides.
2. Otávio Dias da Rocha.
Função transferida ela T. S. do Departamento Técnico e ele Produção do

Exérc1io, para igual Tabela do Serviço de

'Ti\{~no1()g.ia:

1 --- auxiliar de escritorio, referência X.
1, Aida FIeuri .

Funções transferidas das T, N. M.
do Dcpart.amento Técnico e de Pro.
dução do

Exército. às F'ábrtca de
Bonsuecs.,o. pnr;3, i"ual Ta.bela da Diretorin de F'abrica çáo do Exército:
1
ortiticc. releréticia X.
DjaIma Freitas.
1 --- artífice, referência IX.
1. Nélson Meneses de Castro.
FUllÇÕ"S transf.2ridas das T. S. do

Deparí.amcnto Técclico e ele Produção
do r~x{rdto, das I"áhricas do Andara.í
Ec de BonSUCfSSO. para igual
Tabela
da Diretoria de Fu hríca.câo elo Exército:
'
,
1 --, am.arnicnse-ruutiliar, referência

XX.
.
1. Jorge Honório Moniz Ribeiro.
1 -

anunntense-auxiliar, referência

XV.

1. Milton de Siqueira Cecíüo .
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amatwense-auxiliar. referéncia
XIV.
1. Horácio Prince da Silva.
:lo Ajax de Avelar e Silva.
1 - auxiliar de escritório, referência XI.
1. Edmundo Pujol .
2 - auxiliar de escritório, reterêncta X.
1. Silvino Augusto Díniz.
2. Valker Ca.lvet Correia .
1 - anTiliar rle escritório, referência IX.
1. Alberico JOioé Cupert ino dos Re is .
:l -

1 --,._- ausnliar de cscrüorío,
cia VIII.
1, Alfrc;ttn T~:lrn',_";:'o d)~, ~:;ilva

rctcrênTefcrê1t~

2 --- auritiar ii-: c,:;<:riló:'io.
cu; VIl.
1. Nc·'j (:[l SilV~t.
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EXECUTIVO
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DECRETO N.o 23.157 - DE 6 DE
JUNHO DE 1947

DECRETO N.o 23.156 - DE 6 DE
JUNHO DE 1947
Acréscimo de 20 % para o pessoal militar tia guarnição de Caravelas

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 É tornado extensivo aos militares da Fôrça Aérea Brasileira em
serviço na guarnição de Caravelas,
subordinada à 3." Zona Aérea. o direito à percepção da vantagem de que
trata o Decreto n." 9.242, de 10 de
abril de 1942, perdendo, no entanto,
a metade dessa vantagem, em benefício do Estado, os que ocupam ou
venham a ocupar próprio nacional:
Art. 2.° Para o pagamento da referida vantagem deverá ser observado
o art. 71 e parágrafos do Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares
da Aeronáutica, ora em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

EXECUTIVO

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais do Ministério
da Fazenda e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r. da Constituição, decreta:
Art.. L" Fica alterada, na forma da.
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista.
da Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais do Ministério
da Fnzenda .
Art. 2.° A despesa com a execuçâo
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil
cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação n Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.o 16
- Minístérío da Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art. 3.° t::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1947,
12,6.° da Independência e 59.° da República.

DUTRA.

EURICO

Armando Trompowsky.
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DECRETO N.O 23.156, DE 6 DE
JUNHO DE UH7
Autoriza estrangeiro a adquirir terreno
de marinha que menciona, situado
nesta Capital.

Não foi publicado ainda no Diário
Oticuü, por falta de pagamento.
DECRETO N.O 23.159 DE 6 DE
JUNHO DE 1947
Transfere cargos da lotação do Quadro Permanente do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.

O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constítuição, deereta:
Art. 1.0 Ficam transferidos para a
lotação do Instituto Nacional de Técnología um cargo de Bibliotecário do
serviço de Documentação e um cargo
de Oficial Administrativo da Divisão
do Pessoal do Departamento de Administração, do Quadro Permanente do
Ministério do Trabalho, Indústria c
Comércio.
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da RepúbUca.
EURICO G. DUTB.
Morvan Figueiredo.

DECRETO N.O 23.160 DE 6 DE
JUNHO DE 1947
Concede à Acadêmia Brasileira de
Música a prerrogativa do ert . 513.
alinea d, da Consolidação das Leis
do Trabalho.
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Rio de .Ianeiro, 6 de junho de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EUlUCO

il[lorvan

G.

DUTR~.

Piçnieiretio

DECRETO N.o 23.161 -- DE 6

DE

JU-

NHO DE 1947
Concede à "lpiranga S. A., Cornpanhia

Brasileira ele Petróleos" autoriuicão
para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acõrdn com

o que prescreve o Decreto-lei nu mero

2.784, de 20 de novembro de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Ipíranga S. A.,
Companhia Brasileira de Petróleos".
decreta:
Artigo único. E' concedida à "Ipiranga S. A., Companhia Brasileira de
Petróleos", com sede na cidade do Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
autorização para funcionar como empresa de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o Decretolei n.? 2.784, de 20 de novembro de
1940, com as alterações que' introduziu
em seus estatutos, aprovadas em assembléia geral extraordinária realizada
a 27 de fevereiro de 1947, obrigando-se
a aludida sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor.
ou que venham :a. vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figueiredo.

DECRETO N.o 23.162 DE 6 DE
JUNHO DE 1946
Dispõe sôbre interstício para promoções no Corpo de Oficiais de Aeronáutica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar·
O Presidente da República aten
tígo 87, item r. da Constituição, dedendo ao que expôs o Ministro de
creta:
Estado dos Negócios do Trabalho, InArt. Ficam mantidos, até 31 de dedústria. e Comérico e.
zembro de 1947, os interstícios estaUsando das atribuições que lhe conbelecidos no Decreto n.? 20.332, de 5
cede o artigo 559 .da Consolidação das ' de janeiro de 1946, para as promoLeis do Trabalho. decreta:
ções nos diversos Quadros do Corpo
Artigo único. É concedida à Acade Oficiais de Aeronáutica.
demia Brasileira de Música, com sede
Art. 2.° O presente Decreto entrano Distrito Federal. a prerrogativa do
rá em vigor na data de sua publicaartigo 513, alínea â, da mesma Conção, revogadas as disposições em consolidação, para o fim de colaborar
trário.
com o Poder Público como órgão técRio de Janeiro. 6 de junho de 1947.
126.° da Independência e 59.0 da Renico e consultivo no estudo e solução
pública.
dos problemas que se relacionem com
EURICO G. DUTRA.
o levantamento do nosso nível cultuArmando T?"'()7npowskyi.
ral e artístico.
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DECRiETO N.o 23.163 -

DE 6 DE
JUNHO DE 1947
Dá nova redação ao § 2.° do art. 3.0
e ao art. 7.° do Regulamento apro;:;ad.o pelo Decreto n. o 20.497, de 24
de janeiro de 19,w.

O Presidente da República., usando
da a.tribuição que lhe confere c artJ.go 87. item l, da. Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 - O § 2.° do art. 3.° e o artigo 7.° do ~U1amento aprovado pelo

Decreto n.? 20.497, de 24 de janeiro

de H ..), passam a vigorar com a seguínte redação:
"l 2.0 do art. 3.0 - A "Cruz de Aviação" será de bronze oxidado; cruz
patea estilizada, com 40mm de diâmetro. quatro ramos íguads de 12mm
cada um. tendo, na paetejnaís larga,
13mm e, na mais estaeíta, 2mm, ligados a um disco fletado de tsmsn de
diâmetro, - contornado por filete de
tmm, tendo ao centro, em relêvo, o

emblema da Fôrça Aérea Brasíléíra,
com envergadura de asas de 21mm e
sabre de 1.&nm de altura,
Rl€'verao - Circulo correspondente
ao disco do anverso, tenda as inscrições e.111 relêvo, na curva superior,
"Oruz de Aviação" e no exergo "FAB",

em letras maãúsculas de 2 e 3 mm, de
altura, respectivamente. isoladas por

ornato, de separação,
A Oruz fiA)!\, ligada à barrete dai
mesma forma que a anterior.
,
Fita A - com 37mm de largura: por
40mm dea.ltura. de chamalote, faixa
central branca de 17U1ln de largura;
junto às orlas rrtsos verticalmente dispostos, azul rei, branco e azul rei, respectívamente, com 3lUIU, 4rnm e 3mm
de largura.
Fita B - com 37mm de largura e
por 40rnm de altura de chamalote com
faixas verticais: vermelho,
amarelo
ouro e vermelho, respectivamente, de
12mm, !3mm e 12mm. Ao centro das
:faixas verticais vermelhas um friso
verde e amarelo disposto verticalmente com 2mm de largura.
Art. 7.° A "Cruz de Aviação" será
eonferída aos tripulantes d:e aeronaves
IIlIilitares da ativa ou da reserva con-.
vocados, que tenham desempenhado,
com efícíêncía, missões de guerra,
§ 1.0 A "Cruz de Aviação" será usadia a fita A QU a fíba B, conforme o
seu detentor, tenha desempenhado
míssões-aa rtál:ia; ou no litoral brasíIeíro.
§2.0 Sempre que o detentor dia medalha complete 20 missões, terá ddreíto a uma estrêla de bronze a ser

ExEcuTIvo

co1ooa<la. em fita ou passadeíra.: cada
grupo de cíneo estrêles será substituído por uma palma de bronze, a SIeI'
usada. nas mesmas condições s.c:lma
referidas.
Art. 2.° - Jl:ste Decreto entrará. em
vígor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em eontrárío.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1947,
126.0 da Independência € 59.° da Repúblíca,
'
EURICO G. DI'RA.
Armando Trompowsky.

DECRETO N.o 23.164, DE 11 D3
JUNHO DE 1947
Concede reconhecimento, sob regtm.
de inspeção permanente, ao Colégio
Conc~çã~ de Rectfe
O Presidente da Repúbl1ca usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 72 da Lei Orgâníca
do Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconnecímenta sob regime de inspeção permanente, ao curso colegial do Colégio Conceição, com sede em RecUe,
no Estado de Pernambuco.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.8
da República.
G. DuTRA
Clemente Mariani.

EURICO

DECRETO N.o 23.165, DE 9 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza a Comqxmnia Luz e Fôrça
de Macaca, Estado de São Paulo, a
ampliar e mxuitficar suas instala-ções e dá outras providências.
O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstíturçêo, e
nos têrmos do artigo l.0 do Decretolei n.v 2.059, de 5 de março de 1940,
e
Considerando que a medida requerida pela interessada foi julgadacon.,
veníente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Eléirica,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a Oompanhia Luz e Fôrça de Mococa, em Mococa, Estado de São Paulo, a ampliar e modificar suas instalações de
produção, transformação, transmissão e dístribuíção de energia elétrica,
construindo a usina Franco Lima,
imediatamente a jusante da usina
Coronel Soares, no rio Pardo, un1l1-
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cando em tml só ponto as instala.çõee de transformação da tensão das
duss usinas, e ampüando nnnas e
rêdes para atender RO aumento da
potência produzida.
Art. 2.° Sol> pena de caducidade
da presente autorização, a interessada obriga-se a:
....
I - Registrar êste titulo na Divisão de Aguas do ~artamento Nacional da Produção MineTal do Ministério da Agricultura,. dentro de
trinta (30) dias, a partir da sua publicação;
II Apresentar à mesma Divisão
de Aguas, dentro de cento e vinte
(120) dias, a partir da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos respectivos;
l i - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único - O prazo da alinea II poderá ser prorrogado 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 dísposíções em cemtrá..
rio.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DuTRA

Daniel oi,e Carotüno,

DECRETO N.o 23.165 - DE 9
DE JUNHO DE 1947

outorua à "Usina Santa T.eresinha
S. A.", com sede em Recife, concessão para o aproveitamento exclusivo da energia Ituiráulico: existente
no rio Camaraqibe, distrito de Matriz, municipípio de Camaraçiõe, Estado de Alagoas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmcs do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.? 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados vos direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à "Usina Santa 'I'eresinha
S. A. ", com sede em Recife, Estado
de Pernambuco, concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica
existente no rio Camaragíbe, município de igual nome, distrito de Matriz,
Estado de Alagoas.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agric\ütura, na' ocasião da aprovação
dOIS projetos, serão dieterminadas a
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altura de queda a 8lproveita.r, OOIll como a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O aproveitamento se destina. à
produção de energia elétrica para COJl~
sumo exclusivo da concessionária, que
não a poderá fornecer a terceiros mesmo a titulo gratuito, excluídas, todavia, dessa proibição as vilas operárías
da concessionária, desde que seja gratuito o fornecimento de energia que
lhes fôr feito.
Art. 2.° Sob pena. de caducidade do
presente titulo, a emprêsa interessada
obriga-se a:
I - Registrá-lo
na Divisão de
Águas do Minístério da Agricultura,
II - Assinar o correspondente contrato dentro do prazo de trinta (30)
dias, contado da data da publicação
da aprovação da respectíva minuta
pelo Ministro da Agr!cultura.
UI - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Aguas para fins de
registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal
de
Contas.
IV - Apresentar à Divisão de Aguas
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 dOCUTSQ
d'água a aproveitar, prtncípalmente os
~elat~vc.s à descarga de estiagem e à
ne crieis, aSSIm como a vanacao de
nível d'água a montante e a jusants 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) método do cálculo da barragem,
projeto épura, Iustãrícação do tipo
adotado: dados geológicos relattvos ao
terreno em que será construída a barragem; cálculo e· dimensionamento dos
vertedouros, comportas, aduras, to.mada d'água e canal de derivação;
disposiçõe-s que assegurem a livre circulação dos peixes; seções longitudinais € transversais; orçamento;
d) condutos forçados: cálculo e justificação do tipo adotado; planta e
perfil com tôdas as indicações necessárias, observando g S escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos (1/200'), paira os perfis, horizontal,
um por duzentos \1/200) e vertical um.
por cem (l/100'); cálculo e projeto da
chaminé de equilibrio,seJÔl'indicada; assentamento e fixação por. meio
de pilares, pontes e bloc.õsde ancora-
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gem, 'seus cálculos e desenhos: orçamenta;
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 do engulímento com 25%. 50';;, e 100% da
carga; reguladores e aparelhos de medição; desenho das turbinas; tempo de
Iechamento: canal de fuga, etc.: orçamentos respectivos;
V -- Obedecer, em todos os projetos,
às prescrições de ordem técnica que
forem determinadas pela Divisão de
Águas. do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura,
Parágrafo único, Os prazos a que
soe reíere êst.e artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da, Agrí-

EXECUTIVO

to de prorrogação da concessão ou o
de desistência desta, até seis meses
antes do término do respectivo prazo.
Art. 8.° A concessionária. dadas as
condições peculiares do aproveítamen-,
to. fica dispensada da reserva
de
energia de que trata o art. 153, alínea.
e do Código de águas.
Art. 9,°
A concessionária gozará,
desd-e a data do registro de que trata
o art. 4° e enquanto vigorar esta concessão, dos ravores constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a ma téría.
Art. 10. O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas ali disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1947,
126," (ia Independêncln e 59,° da República.

cultura

Art . 3° A minuta do contrato disciplinar desta coucessâo será preparada
pela Divisão de Aguas e submetida ti
aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos
conto do da data do regi litro do relipectívo contrato na Divisão de Águas.
Art. 5." A concessionária fica obrigada a construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento.
onde e desde quando Iôr deterrrunado
pela Divisão de Aguas. as iustalaçôes
necessárias a observações Ilnimétrrcas
e medições de descarga do curso d'água que vai utilizar e a realizar as observações de acôrdo com as instruções
da mesma Divisão.
Art. 6.° Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade da concessionária que, no momento, existir em
função exclusiva e permanente
da
produção de onergfa hidráulica, reverterá ao Estado de Alagoas, mediante
indenização do custo histórico. isto. é.
do ca pital efetiva mente gnsto, menos
a depreciaçãc.
Art. 7.° Se o Governo do Estado de
Alagoas não rízer uso do direito que
lhe -confere o artigo precedente, caberá à concesstcnária a alternatrva de
requerer ao Govêrno Federa i que a
concessão seja renovada pela forma
que no respectivo contrate. deverá elital' prevista. ou de restabelecer. às
suas expensas, a situação do curso
d'água anterior <),0 aproveitamento
concedido.
Pará.grafo único.
Para os efeitos
<d.êste artigo fica a concessionária
obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de
Alagoas e a entrar com o requerlmen-

EURICO G, DUTRA,
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.167, DE 9 DE
JUNHO DE 1947
11 nula o Decreto 11,.0 20.643, de 21 de
i ereretro de 1946.
O Presidente da

República, usando
atribuição qu-e lhe confere a
élrlígo 87, n.? I
da Constituição,
nos termos do artigo 25 do Código de
Minas e tendo em vista o que Consta do processo DNPM-4. 172-45, deda

crr-r.a :
Artugo

único - Fica anulado o Decreto número vinte mil seiscentos e
quarenta e três (20.643), de vinte e
um (21) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e seis (1946), que
autorizou o cidadão brasileiro David
Gomes .Jurubeba a pesquisar granada e associados no município de Parnami rim, do Estado de Pernambuco.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59."
da República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECH.ETO N.o 23.168 - DE 9
Dl'; JUNHO DE 19n
Autoriza o cidadão brasileiro Enrico
Gtuirneri a pesquisar pedra qrani:
t.ica e serpentinito no município de
Mut.cus Leme, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,? I, da Constitulção e nos
térmos do Decreto.dei n.? 1.985 de 29
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hectares, nove ares e dez centíarcs
de janeiro de 1940 (Código de Mi(218,0910 ha) situada em terras de
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão
sua propriedade. nos lugares denobrasileiro Enrico Guarneri a pesquisar
minados Ponte Alta, Mosquito, Sossé.
pedra granítica e serpentíníto em ter,
go e Limeira, distrito de Coroas, mu,
renos de propriedade de Domingos nipio de Prados, Estado de Minas Gerais, e delimitada per um polígono
Alves Diniz e Herondino Alves Dini~,
no lugar denominado Grota do José
que tem um vértice na cabeça do pon.
Maria, dístríto e município de Mateus
tilhão de madeira sôbre o ribeirão dos
Leme, Estado de Minas Gerais, numa
Pinheiros, na estrada Ooroas..Resende
Costa, e os lados, a partir do referido
área de cento e trinta e cinco hectares, trinta e sete ares e setenta e
vértice, com os seguintes comprimentos e rumos .uagnétlccs: quatroeen..
sete centlares \135,3777 ha) delimita,
tos ê noventa e cinco metros (493),
da por um polígono irregular que tem
seis graus nordeste (6° Nl!i); scíscen ,
um vértice a oitocentos e quarenta
tos c trinta e seis metros (636 mr
metros (840 m) no rumo magnético
vinte e nove graus noroeste (290 NW) ;
trinta e um graus nordeste (310 NE)
da confluência dos córregos Bernardo
quatrocentos e noventa metros (4JO
e Paiol e 00 lados, a partir dêsse vérm) , quarenta e seis grau:.s e trinta mí ,
tice, os seguintes comprimentos e runutos sudoeste (460 30' SW): trezentos
mos magnéticos: mil setecentos e vine setenta metros (370 m) , cinqüenta
te e sete metros (1. 727 m) , trinta e e nove graus noroeste (590 NW) oito0
nove graus noroeste (39 NW); mil
centos e vinte metros (B20 m) , ces,
metros (1.000 m) , sessenta graus susenta e três graus sudoeste (030 SW) :
0
doeste (60 SW); mil e doze metros
quatrocentos e trinta metros (430 m i .
(1.012 rm, trinta graus sudeste (30"
quatorze graus sudoeste
04. 0 SW) ;
SE); quinhentos e três metros (503),
quinhentos e cinqüenta metros (550m).
0
sessenta e sete graus nordeste (67
trinta graus sudeste (300 SE); oito.,
NE); novecentos e noventa e cinco
centos e noventa metros (890 m) , sesmetros (995 rn) , oitenta graus sudeste
senta e seis graus e trinta minutos
(80 0 SE) .
sudeste (660 30' SE); quatrocentos e
luto 2.0 O título da autorízaçào . vinte e cinco metros (425 m) , setenta
de pesquisa. que será uma via autên,
e sete graus nordeste (770 NE); seis-tíca dêste Decreto pagará a taxa ue
centos e setenta metros (670 rn) , vinte
mil trezentos e sessenta cruzeiros
e três graus nordeste (230 NE) .
(Cr$ 1.360,00) e será transcrito no
Art. 2.° O titulo da. autorização de
livro próprio da Divisão de Fcmento
pesuuísa. que será uma via autêntica
da Produção Mineral do Ministério dJ
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
Agricultura.
mil cento e noventa cruzeiros (Cr$ ..
Art. 3. 0 Revcgam cse as disposições
2.190,00) e será transcrito no livro
em contrário.
próprio da Dívísâo de Fomento da
Rio de Janeiro, 9 de junho de 194'Z,
Produção Mineral do Ministério da
0
0
128. da Independência e 59. da F..e.
Agricultura.
pública
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
EURICO G. DUTRA.
em contrário.
Daniel de Carvalho.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1947,
126. 0 da Tndependêncíca e 59.0 da Re.
DECHETO N." 23.169 -- DE 9
pública.
DE JUNHO DE 1947
EURICO G. DUTRA.
Anforiza o ciâadão brasileiro Godo ..
Da-niel ele Carmütto .
treâo de Sousa Oliveira a pesquisar
cassiterita e associados no munici-.
pio de Prados do Estado de Miru)»
Gerais.

O Presidente da República, USando
da atrluuiçâo que lhe confere o ar.
tigo 37. n.> I, e nos têrmos dcs ar.,
tigos J~,2 e 153 da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Godofredo de Sousa Olív ei,
ra a pesquisar cassiterita e associa.,
dos numa área de duzentos e dezoito

DECRETO N. o 23.170 DE [j DE JDNIlO DE 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Oscar
Axel Auçusto Sjostedt a pesquisar
amianto e associados no municipio
de Peçanlui do Estado de Minas Ge-

rais.
O Presidente da República, usando
da atribuícão que lhe confere o art. 87,
n." T, da Constituição e nos têrmos do
Decreto.lei n. o 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta';
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Art. 1.0 P1ca autorizado o ci~
brasileiro Oscar Axel Augusto Bjostedt
a pesquJ.e!ar amianto e assoeíados em
terrenos devolutas da Serra do T8/POOlrão, distrito de Ramalhete, munícípío
de Peçanha, Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta e oito hectares
e setenta e cinco ares (48,75 ha)delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a' oitocentos e cín,
qüenta metros (850m) no rumo mag,
nétíeo vinte e quatro graus sudeste
(240 SE) da confluência do córrego
Empossado no ribeirão Brejaúba e· os
lados, a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350m), vinte e quatro graus sudoeste (24 0 SW); cento e setenta metros 070m), sessenta e seis graus sudeste (66 0 SE); duzentos e cinqüenta
metros (250m), vinte e quatro graus
nordeste (240 NE); oitocentos e trinta
metros (830m) , sessenta e seis graus
sudeste <660 SE) ; trezentos e cinqüenta
metros (350m), vinte e quatro graus
sudoeste (240 SW);· cento e quarenta
metros 040m) , sessenta e seis graus
noroeste (66 0 NW) ; quatrocentos e cinqüenta metros (450m), vinte e quatro
graus nordeste (240 NE); -quatrocen,
tos metros (400 m) , sessenta e seis
graus sudeste (66 0 SE) .
Art. 2. o O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 490,(0) e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1947,
126. o da Independência e 59. o da Re..
pública.
EURICO

G.

DUTlIA.

Daniei de Carvalho.

ExEcuTIVO

granito e serpentíníto no lugar denominado Bernardo, propriedade de Ruy
Saraiva no distrito e município de
Ma-teus Leme, Estado de Minas Gerais,
numa área de cento e vinte e oito
hectares e setenta e dois ares
(128,72 ha) delimitada por um polígo.,
no irregular que tem um vértice a duzentos metros (200m) no rumo cinqüenta e dois graus noroeste (520 NW)
da confluência dos córregos Paiol e
Bernardo, e os lados, a partir dêsse
vértice, têm 08 seguintes comprímen,
tos e rumos: mil metros (1.000m), sessenta e seis graus sudoeste (66 0 SW);
mil metros (1.000m), norte (N); seís.,
centos e dez metros (610m), sessenta
e sete graus nordeste (670 NE); mtl
metros <1.000m), oitenta graus sudeste (800 SE); setecentos e cinqüenta
metros (75Dm), dez graus sudoeste
000 SW); quinhentos metros (500m),
oitenta graus noroeste (800 NW).
Art. 2. o O título da autorízação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de mil duzentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 1. 290,00) e será transcrita no 11vro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Hevogam_se as disposições
em ccntrárío.
Rio de Janeiro, 9 de Junho de 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G.

Dt·TR.~.

Daniel de Carvalho.

DECHETO N.o 23.172 - DE 9 DE
DE JUNHO DE 1947
Autoriza o ciâaâão brasileiro Francisco Gonçalves Tõrres a pesquisar
calcário e associados no municipio
de Matosinhos, Bsuuio de Minas Ge-

DECRETO N.O 23.171 DE 9 DE JUNHO DE 1947
A utoriza o cidadão brasileiro· Enrico
Guarneri a pesquisar granito e serpe'lldinito no, municípío de Mateus
Leme ,do Estado de Minas Geraís ..

O PresideJ;lte ..da República, usando

lhr. at.J;ibQlçã<iqtt,eclbeconfere o art. 87,

I,·.daCô~tu1Ç$o,ofln.ClJlltênnasdo
Decreto-leí n. 9 lAJ85, d~ '29 de. Janeiro
de 1940. (Código de Mma.sl, decreta.:
Art. 1. o Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Enrico Guarneri a pesquisar

n;Q

rau,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
número I. e nos têrmos dos arts. 152 e
153 da Constituição, decreta:
Art. 1. o Píca autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Gonçalves 'Tôrres
a pesquisar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade situados
'no lugar denominado Goíabal, no dís,
trito de Prudente de Morais, muníoípio de Matosinhos, Estado de Minas
Gerais, numa área de dois hectares,
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vinte e um ares e vinte e cinco centí.,
ares (2,2125 ha) , delimitada por um pa,
ralcrogramo que tem um vértice a trezentos e quarenta metros (340m) no
rumo magnético onze graus noroeste
(11 o NW) do quilômetro seiscentos e
sessenta e quatro (561 km) da linha
da }:<"trada (~/, Ferro Central do Brasil,
no íre<.'ho /\r2cvcrcle.Matosmhos, e os
hL'd<'}~:: ~iveTc:{;nte,s do vértice consíde..
ra co, i0111: - cem metros (lOOn1). onze

graus !1Gm"C:'.e (11. 0 NW) magnétícc.

duzentos e '.'Elare.Hta. metros (24.0 ..1 1),
SétC:Ü.,:::, c F{~L~· grau.: rlcro~.'::t{~ CrFT'rV/1
nlaL;~,é jico.

Art. 2. o O t ítulo da autorização

d\~

pe3l~ui.sa,

ql':f:' sC~,'á uma via autêntica
dêsCi' Decre lo. Vlga:rá a taxa de tre ..
Zél1 '.OS cruzeiros l Cr;; 300,00) c será
trar.scrito 11 e, livro prój.río (1?" Divisão

nio Rebouç<1~ e os lados. a partír des.,
se vértice. têm os seguintes comprimentos e 1'UIn05 magnéticos: dezenove metros e cínqüeu.a centímetros
U9.fjOm). quarenta e quatro graus e
dez minutos noroeste (44 0 10' NW);
cen to e vinte e dois metros e cín,
qüenta centímetros 022.50mJ, vinte
e oito ::;'1',,1.1S e trrnta e cinco minutos
nor.íestc (2[;0 35' NE)' cento e trinca
e cinco metros e
centíme.
'rc[;

em

}:~{·vC';~aIn"-.S€

[;,.'j

disposicôes

~:Lllt.rá(ío.

\',.-1:;

12-3

2.. o

o

de c.Ja}}sil'o, 9 de junho de HJ·l'i.
da Independência e 53. o da Re..
.

pú~>:(jca

EUt;ICO G.

DUTl1A.

Daniel de Carnalh.o .

N.o 23.173 -- DE 9
DE JUNHO DE 1947

A uioriza o cidadão orasüetro Angelo
N[c"'3inhmn a pescuisar caulitn. e associados ;;0 município
de Campo
Largo, Estado do Paraná.

O Presidr nte da Repúblíca, usando
da at.ribulçâo que lhe contere o a-rt. 37,
número I. e nos têrrnos dos arts. 15~!
fc 1:'·3 da ocnstttutcãc, decreta:

Art. 1. C' Fica autorizado o cícadãc
brasiletro Angelo Massinham a pesquisar caulim e associados em terre,
nos de sua propriedade no lugar de·nominado Colônia Antônio Rebouças
no dlstrlLo de Ferraria, munlcíplo de!

Campo Largo, Estado do Paraná. em
duas áreas distintas, perfazendo um
total de dezesseis hectares, vinte l'
cinco ares e cinqüenta e oito oClltiares \ 16,2553 ha), e assim definidas:
a primeira (l.a) , com oito hect-ar"é;
três aTes e olto cenHares (80303 11"1:
é delimitada P'Jr um poligem'o irre1~u-.
lar que tem um vértice a quatrDccIl.
tos e quul'cnta e cinco metros (445mJ
no rumo magnético quarenta graus e
QUÍl1ZC minutos noroeste (400 15' NvV)
cia t.Srre da Igreja da Colônia Antél.

c- cínco
~~V);

:':62'<::5'

rnínutcs

CC1:to

e

gn:nl[~

nuroc·:~ü,~

JC'-:.:Lros

UH'!

e

sessenta ccntín.ctrcs (lOUiOl!l' 51'8senta e seis grr,,'l1;) e trinta
succeste (Hó(t3ü' S·~V): cento e 8~~'S
senta metros e cinqüenta ccntímc .
tros (16D,;iOr1.1) l oitenta e neve ;?ra,l,:f;i
''; CJ1Ze nunutos noroe..i.e (:1fPll ~'T'W),
cli:t.'nt.r: e oi:ü metros

'111,0 f

('i.~}';:c

(;

(lé~·2;n\,

n:!.!.1utos

dlzzerltc:·:; e

[:J(();

nov ,'':';'~:l

t'

m.: 1'OS ~;'~~)Urn;,
oiten t.2~.. ~.~ cve
(' triu'.a
nnnutos nul'O~\st.::·
:;0'
l'\J\.V;;
(i:Ü(tÜ2nta m-uros

::"flS

,:;ürn). dois
tos

sudeste

'I,:r:';~'rcn

(2')
oiteIl;~l

(300111) •

e

oito gLH.ti..;nGn:;:':;Lr (88') NEJ ; quaren:»
e C111j~:on"'.c·~.,.::().:;: 'í4Jil1). treze grans ':'.:.'
cinco rrum.i.os S'.Htr',;;;ti; 0.3 0 a;:;~ 6E~
d.UZ{~D

tos e

(2~12rc)

DECHET~)

e dois

(1~j5501n) l

e trinta

de J;;.)ln-,z~nto da PTOd.U(:.ÜO J:.fÍ.lHTúl do
l'iIi~1~,~~té~:io:T~l ligriclüt.liré;.
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dois

nO~·':'~.:l\-;:

,':~E.'.:)Dcul,a

1

:'JC.t~

.;

qüc·nt;], minutos nC{ll<\:;(:.e
;\

;S-t'gllnl~q"

(66°bG~

NE

J.

ol:o hc:{ ..
e cir.qüenta,

ár,:~~;'j.

1/.:.<1)

rne lTt))·;
e cin ..

grZT!S
cem

tarcs. vinJ.';.~ (~ do-:~~ J.TfS
i:entl2..rcs (8,2250 L.. ~} é delimita.ú.i
per um quadrilátero flue tem um
\'Cd: .'",:
dU7,Crl~~{lS e noventa e quatro
f.

rf~e':T""'i

r~{t1.ln)

oj-~'t::·lt'.~ e"'~:,;::, I,:;

i1G

rumo

m(~trnllt.i::":(:

c vinte ;r~jn\liA';;
~~ t~.d \ ,.':~te
da cOD.fluê"l:T'.:>Í;.\
(~O ·'6rrego:'-""!t.Tei 1'0 no ribeirão CnTri{>t;:.l~·7l,

,~.j(.

:-' c'":;

t-"~~rn
T(;.i:rF".J~)

I

H parl.ir d2sse vé.

ccmprímcutos
{',ento e CiD.~~:Ü'8I.inl2.tn):l í.lr·~\'"tl'i
quarenta e urn
gT~íU.s e vtrte f::
minutos su ,
dNet.e CU" :~:j SE); qua.rocentos e
tir:,r-.

f'

.!J,ov·.:\n1~,~~

0<';

+.~n,:) . . 'e

metros e

einq·;j,t:·~·~t.a,

(ftPJ/j0nl), trinta e oh.c!
gra.LS suJeí>:;;!A.:: 1.38" SV1); duzentos ":'
trinta, -e quatre. lU{:.t.-rDs (?...341n), trint..L'
('C1j

címetros

.:; seis

i?,TfkU~::

;;~

VL1.tJ::' e (:1.nco nÜrü.1tOf:

noroeste (2fj" 25' EVn: quatrocen.,QI;
e vinte

Q

Liois

r,"nta e oito
;ni:'lutos

nletrc~,)

P-T!\UB

llorde~~te

(422m) , qU::L

e trinta

(/18

Q

e cin\:o

3[,11 NE).

Art. 2,° O titulo da autorização de
Pf':,',{uiSI1, que 8!2'rá uma via autêntka
àêste D2cnto, pagará a taxa de tre.
z;~ntos cl~uz{lrl),9 (Cr$ 300,00)
t~ sel'á
transcrtto no ilvH: !Jfóprio da DlvlSào
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de F'omento da. Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Ric de Janeiro, 9 de junho de 1947.
126." l'R' Independência e 59.0 da Re.,
pú1J1ica..
EUlUCO

!lIlTR~.

G.

Dc'!iel ele Carvalho.

EXECUTIVO

AI,t. 2.° A presente alteração de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista no art. 17 do Código de Minas.
Art. 3,0 Ficam mantidas as deiUD ís disposições dos artigos do referido De-ereto, que passam a fazer
l\:lrü: integrante do presente.
Art. 1.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Bio de Janeiro, 9 de junho de
IH.? 12;;''' da Lndependêncta e 59.°
d::i República.
1';URICO

DECRETO N." 23.174. DE 9 DE
JUNHO DE ,947
Itctifica () ur I.
'lO

"(/.o Decreto

G.

DUTRA

Daniel de Carralho

mime-

21.552, de 31 de [unio de 1946.

O Presidente da H.epúbllca, usando
dR at.ribuíçào que 111:' contere o
an,go 87, 11.° I, da Const.it.uiçáo c nos
![~nl:dJS do
r)u.-:.:retc·-lei u."
.S~':;~~.
29 de janeiro de 1,J40, (Código de Mi-.

decreta:
Art. 1." Fica rct.í tica do () artigo
primeiro 0.°)
Decreto numero
vinte e um mil qu.nlrcntos e cinqüenta e dois (21. 5b:l\, [!C' tr.nta e um
\3l.! de julho u!' uul novecentos e
qnnl'l'nl,a c sei-, ';,HG', que autorí>:c)u o c.idadão ó)'a~··;.J;:;\.ro \V::.Lt:tllugton
l1h~;),

Jo,(~f.~ Vieira da Silv~:
p~-;~·.qrusar mica
e :l.,ç;,l:ueiados no 1UL;al' ocnomniauo
i"I~I\ ,':). do Bugrr-, n:1l1nicípio deP2ça~jll':., I~,str;.do dt\ ]\lln~t:; C:ienns, o qu.u
pn ;.;~;a a ter :.1.
rcdacào: PiC8
:',l'torjz~l(io o
ilra,;ileiro \VasI1··
inr::t,Jn .Tosé \,r\l'il;t da, SiJva,. ;'1 pCSqUI-

.'''UI' !n.~C:J, e

:1~: ,.-, :

C~,! l r,Cl"::'enOE ,',;1-c;...·:U(',:"(ünado La.vra

l,:~:'"~(cfos

no
(;UBUgTt no
L

Lo

,

d.:

PCC~jl'lh:t,

num.r

eÜ.1(ji;t'nt~~t

d<~L~:nL.;_ H la

por- ur.:

de

v.n t.o (\ um

d

tC::1

lH...cL:~j't.'s c
l~~(t' V~!II

(li'

J'~~;k:do
~r:'~_',';

(~n.,t)O

P(;1J.~;1,;1110

um vC:fLicp a du:"ent-(l;.;

metros

(2:·.~CTd

ll(j

t ico cmqücnta c ~;('}S
nllto;~

sudeste

U>f/'

l,':;Lf'

lE)

c.r.a do

(LI

h.'~:,.)

do

i\10xandre, e os laelo,,;

f'

r:..UY10 magnede?, -rru81',
a

canto

.Ioaquím

partir

{lo

vert.ice con..idcrado t.er-m os se~;uln.
t,Ps compruncn 1.:;0'. e rumos m« gnétl('os:

vinte

_..-

e

qui n hr-nl.o..

cinco

tr(':·::'", 0:;
(380m.), s"'~,ent:l

N\V);

metros

~:~'l'aus

(;

í5GOIU.),

noroeste Cl5:

oi tcnln

metros

cinco I2TflUS nordeste (G5" NE\: quinhentos e cinco
metros (5üünl. i . trinta e seis graus
sudeste (36' SE); quatrocentos (; 01tenta metros (480m.), sessenta e
cinco gr.uis sudoeste (650 S\V) .
p

DECRETO N.023 .175, DE 9 DE
cTUNHO DE 1947
A »iori:o a Fôrca c Luz de Iraii Liâa,
ü a niptuir "úas instolacões de procluciio, transicrruuciio e transmissão

de' energia elétrica'.
Nàc fui pnblicado ainda no Diário
por Ia lt.a C1e pagamento.

()/ic;~'!l,

DECHETO N.O 23.176 - DE 9 DE
JUNHO DE 194'/
Dá nova redação GOS ariiços 68 e 76
elo Reqnlamenio Interno dos Servicos G eruis cios Corpos e da Escola
ril' Recrutas da Polícia Miliiar do
Di strii o "'edcT'al, aprortuio pelo Decreto n" :.~, ?~D, ele 13 de [unho de
1~1;lJ,

o

P]'e,;j('::nt(~ da Hrp:lblka, usando
(lt.ribuh,~f~,a
lhe contere o artigo
número I,
Con~tituição, decreta:
Art. 1.° O~ art.igos 68 e '16 do Re,':ulmncnto Int.srno dos S"yvi"o:' Gerais. aprovado pelo Decreto n." 4.249,
ele J3 de junho de 1939, passam" ter
a ::~{'guinte redncão:
"Art. f;S. Os secretários serâo
nomca elos pelo Comandante Gernl, por proposta dos respectivos
Comandante.s e Diretores e não
(~:~'vel'üOPt:rnlanecer P9r ,l?ais de
U;)lS anos lH>SS8S runcões".
u Art. 76. Os intendentes
serão
nomeados pelo Comandante Geral, por proposta dos respectivos
Comandantes .e Diretores e não
deverão permanecer por mais de
dois anos nessas funções".

.Jn

~)'l,
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Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G. DUTRA.

ExECUTIVO

cíonada Lei, a Sociedade Brasileira de
Higiene, com sede na Capital
Federal.
Rio de Janeiro,' em 9 de junho de
1947. 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTR.~.

Benedicto Costa Netto.

Benedicto Costa N etto .

DECRETO N.o 23.177 - DE 9 DE
JUNHO DE 1947
Cria Tabela Suplementar na Penitenciária Central do Distrito Federal,
altera a da Colônia Agrícola do Distrito Federal e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribulçâo que lhe confere o artigo
87, número 1, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Suplementar da Penitenciária Central
do Distrito Federal, com uma função de Oficial Administrativo. ref'erên.,
cía XXXII.
Parágrafo único. A Junção a que
se refere êste artigo é ocupada por
Manuel Mostnrríeiro ,
Art. 2.° Fica extinta uma Iunçâo
de L>ficial Administrativo, referência
XXXII, na Tabela Suplementar da
Colônia Agrícola do Distrito Fed era I,
que era ocupada por Manuel Mosta rdeíro ,

Río de ,Janeiro. em 9 dE' junho de'
1947. 126.° dE Iridependênctc e 59 u d!:
República .
Runrco G.

DECRETO N.> 23.179 ..- DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Dispõe sóbre o pagamento de indenizações devidas por atos de aareseõx,
do' inimigo e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87. item I, da consatutção. e
a tendendo aD disposto nos Decretosleis ns.? 4.16.6. de 11 de março de
194'2. arts. 1.". S.o e 11, 4.807, de 7 de
outubro de 1942. art. 4.°, 5.661, de 12
de julho de 1943, art. 1.0, e 8.553, de
4 de janeiro de H146, art. 2.°, e à pronosta da Comissão de Reparações de
Gm'ITa, decreta:
Art. 1. 0 As índenizacôes devidas na
forma elo Decreto-lei n,? 4.166, de 11
de março de 1D42, serão pagas com as
quanttas arrecadadas e recolhidas ao
I\nndc

d{~

In.denizaçôes .

2 0 A Comissão de Reparaçõ<'s
(ie Guerra poderá ordenar o p:;l::;ament.o imediato de 50 % das indentArr.,

Z.8C0f.'S devidas pelos da . n os ~(~ usados à
fi: à saúrle de brasileiros; a Iíqur68.":''0 ele restante f'icará dependendo
ch' ;,pl"üv"ção final do plano de inde-

vida

;l~~~('õe~o A

DrTR":'~.

Benedicto Costa Nct t.o .

DECR·ET-r.J N.o 23.178 -- IyE 9 D'E
JUNHO DE 1947
Dectara de u t ilidude púhltce::

(1
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Socie-

dade Brasileira ele Hiçiene, ccini sede

ua Capií.al Feâeral .
O Prestdent.e da República. a.t.en.
:te.ndo ao que requereu a Sodedade
Brasileira de Higiene. com sede nesta
Ca·~YLt.al, a qual sa :jsfe~~ as exigências
do :artigo lO ..da ~2i n.O ~1. ,de, ~~ o~~;
agosto de rsss, c llsan,da Q~ ,\.trH}~.-d\,~:I..)
que lhe coní ere o artigo 2." da clt.aCla
Lei. decreta:
Artigo único. E;t declarada de ut indade pública, nos têrrnos da men-

Ménda E;:;pec;al de Dehsa Ee)nômka. do Banco do Brasil
S. A. P;'O("del'á à venda imediata dos
ilC;lCi de:, súditos alemães € japonêses,
I}~'.::::cas natUl'B.is cu jurtcícas, con1icilih c1.a..s no exterior.
Parágrafo único. Excluem-.s€ do oisno.,:to neste artigo os bens de pessoas
n.. .urais que, ao tempo da. líquídacáo,
»rcvom ter cünjug'-(': ou filho brasàleiro-. residentes 110 Bras.I.
'~'J. rt.
4:. 0 A venda Jar-xe-á em concr.rr éncia pública, bólsa ou leilão, conI::? mE a natureza dons bens, e será precc;I;:1a de avaliacão quando não tivetêm (;ota·,;ão oficial.
Psrá.g.ra,fo único. As cotas de ea.pítal de sociedades de pessoas ou de responsabíüdade limitada serão . alienadas pela A.G.E.J?E. deJPOIS de_aprovada pela Comlssao de R€'paraçoes de
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vinte e um ares e vinte e cinco centí.,
ares (2,2125 ha). delimitada por um pa.
ralelogramo que tem um vértice a tre.,

zentos e quarenta metros (340m) no
rumo magnético onze graus noroeste
(11 ° NW) do quilômetro seiscentos e
sessenta e ouatro (664. km) da linha
da Estrada c!e Ferro Central do Brasil,
no trecho Ar~c:verde.Matosinhos, e os
lados divergentes do vértice considerado, têm: cem metros (lOOm), onze
graus noroeste (11.0 NW) magnético,
duzentos e quarenta metros (240m),
setenta e sete graus noroeste (77° NW)
magnético.
Art. 2. ° O título da autorização de
pesquisa, que suá uma via autêntica
dêste Decreto, paga'rá a taxa de trezentos cruze.ros ,Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produçáo Mineral do
Minístérío da Agricultura .
Art. 3. ° Revosam,..se C:.s disposições

em ccntrárío ,
H.io de Janeü'o, 9 de junho de 1947.
1ZG. ° da Iridenendência e 59. ° da Re-

pública.

.

EurrIco

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.173 - DE 9
DE JUNHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Angelo
lIfassinham a pesquisar caulim e associados no município de Campo
Largo, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art. 87,
núm-ero I, e nos têrmos dos arts. 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Pica autorizado o cidadão
brasileiro Angelo Massínham a pesquisar caulím e associados em terre,
nos de sua propriedade no lugar denominado Colônia Antônio Rebouças
no distrito de Ferraria, município de
Campo Largo, Estado do Paraná, em
duas áreas distintas, perfazendo um
total de dezesseis hectares, vinte e
cinco ares e cinqüenta e oito oentí..
ares <16,2558 ha) , e assim definidas:
a primeira (1. a ) , com oito hectares
três ares e oito centrares (8,0308 ha)
é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quatrocen,
tos e quarenta e cinco metros (445m)
no rumo magnético quarenta graus e
quinze minutos noroeste (40° 15' NW)
da têrre da Igreja da Colônia Antô-

E:xEcunvo

nío Rebouças e OS lados, a partJr desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dezenove metros e cinqüenta centímetros
(19,50m), quarenta e quatro graus e
dez minutos noroeste' (44° lO' NW);
cento e vinte e dois metros e cín,
qüenta centímetros <l22,SOm), vinte
e oito graus e trinta e cinco minutos
nordeste (28° 35' NE); cento e trinta
e cinco metros e cinqüenta centímetros (135,SOm), sessenta e dois graus
e trinta e cinco minutos noroeste
(62°35' N"''N); cento e um metros e
sessenta centímetros (101,60m), ses-'
senta e seis graus e trinta minutos.
sudoeste (66"30' SW); cento e sessenta metros e cinqüenta centímetros (l60,50m), oitenta e nove graus
e onze minutos noroeste (89°U' NW);
cento e oitenta e oito metros (188m),
treze graus e cinco minutos sudeste
(13°05' SE); duzentos e noventa e
seis metros (295m), oitenta e nove
graus e trinta minutos noroeste
\890 3D' NW) ; cinqüenta metros
(50m) , dois graus sudeste (2° SEi;
trezentos metros (300m), oitenta e
oito graus nordeste (88" NE) ; quarenta
e cinco metros (45m), treze graus e
cinco minutos sudeste (l3° OS' SE);
duzentos e noventa e dois metros
(292m), sessenta e seis graus e cinqüenta minutos nordeste (66°50' NEJ.
A segunda elo a) área com oito nec,
tares, vinte e dois ares e cinqüenta
centíares (8;2250 ha) é delimitada
por um quadrilátero que tem um
vértice li duzentos e noventa e quatro
metros (294m), no rumo magnético
oitenta e seis graus e vinte minutos
sudeste (8{3°20' SE) da confluência
0.0 córrego Potreíro no ribeirão oor..
tíceíra e os lados, a partir dêsse vértíce, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros (lf,Om), quarenta e um
graus e vinte e cinco minutos su,
deste (41° 25' SE); quatrocentos e
noventa e nove metros e cinqüenta
centímetros (499,50m), trinta e oito
graus sudoeste Cl8c SW); duzentos e
trinta e quatro metros (234m). trinta
e .seís graus e vinte e cinco minutos
noroeste (360 25' NW); quatrocentos
e vinte e dois metros (422m) , qus,
renta e oito graus e trinta e cinco
minutos nordeste (48" 35' NE).
Art. 2.° O título da autorlmçl0 de
pesquisa, que será uma vi& .autêntica
dêste Decreto, pagarálJ.taxa de 'tre.
zentos cruzeir08(Or$ SOQ,oo> e será
tra.nscrito lia J1vrõ próprio da DiV1são

ATOS

DO

PODER

tigo 87, número I, da Constituição,

decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de Cr$ 89.301,00 (oitenta e nove
mil e trezentos e um cruzeiros), os
quais com êste baixam, devidamente
rubricados, relativos a um grupo de
duas habitações para empregados,
cuja construção será realizada nas
estações de Miranda e Salobra, na
Estrada de Ferre, Noroeste do Brasil,
devendo a respectiva despesa, na importância total de Cr$ 178.602,00 (cen,
to e setenta e oito mil e seiscentos e
dois cruzeiros), correr à conta dos recursos que forem atribuídos a essas
obras no "Orçamento de Inversões"
daquela autarquia.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.183, DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Prorroga, por dez anos, a concessão
outorgada à Rádio Nacional, para
estabelecer uma estação rtuiiotiijú.:
sora.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial, por falta de pagamento.
DECRETO N.o 23.184, DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Outorga concessão à Rádio Presidente
Venceslau, Limittuia, para estabelecer, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, uma estação radiodifusora.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial, por falta de pagamento.
DECRETO N.O 23.185, DE io DE
JUNHO DE 1~47
Outorga concessão à Rádio Dijusorti
do Amazonas, Limitada, para estabelecer, na cidade de Mn.naus, Estado do Amazonas, uma estaçáo radiodifusora.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial, por falta de pagamento.
Col. das Leis -
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DECRETO N.O 23.186
DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Liviero a lavrar caulim e associados
no município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.? I, 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 Liviero a lavrar caulim e associados em terrenos situados
no imóvel sitio dos Batístinís. no distrito e município de São Bernardo do
Campo. Estado de São Paulo, numa
área de trinta e seis hectares e trinta
ares (36,30 ha) e delimitada por um
polígono que tem um vértice localizado
na ponte da estrada de rodagem Galvão Bueno-São Bernardo. sôbre o córrego Diviso e os lados a partir dêsse
ponto os seguintes comprimentos: quinhentos e trinta metros (530 rn) pela
margem direita e para Iusante do
córrego da Divisa. trezentos e cínqüenta e três metros (353 m) , trinta e
oito graus e trinta minutos noroeste
(38 0 30' NW); duzentos e trinta e um
metros (231 m) , trinta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (300 45'
NE); quinhentos e cinqüenta metros
(550 m) , quarenta graus e trinta minutos noroeste (40 0 30' NW), quinhentos e um metros (501 m) , pela margem esquerda e para montante do ribeirão do Pérsico, trezentos e vinte e
sete metros (327 m) . trinta e oito graus
e trinta minutos sudeste (38 0 30' SE);
noventa metros e cinqüenta centímetros (90,50 m) , quarenta graus e vinte
minutos sudeste (40 0 20' SE); trinta e
sete metros e trinta centimetros (37,30
rn) • pela margem direita e para jusante do córrego da Divisa. Esta autorização é outorgada mediante as condeções 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 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 concessíonarro da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca
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ou nula, na forma dos artigos 37 e 311
do Código de Minas.
Art , 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavre, 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 autorízacào c!e lavra terá por título este Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisào
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após o p:lgamento da taxa de setecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 740,001 .
Art. 7." Revogam-se as disposlçõee
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EUl1Ieo G. DUTIlA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.187 - DE 10
DE JUNHO DE 1947
AutoriZa a Emprêsa Cosmopolitana dc
Comércio c Mineractio S. A. a lavrar
mica c assDciados' no nuinicipio de
Santa Maria do Suassui. Estado de
J1IIinas Gerais.
O presidente da Ropúiblica. usando
da ae.ribuicào que lhe contere o artigo WI, n .? I, da oonstítutcão e nos

termos do Decrete-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:
Art 1.0 I"ica autorizada a EIl1~pTêsa
Ccmna,politana de Comércio e Mineração S. A. a lavrar mica e aiOwciados em terrenos do imóvel denominado Córrego Preto, no distrito de Oristarína, munícípio do Sa.nta Maria do
Suaesuí. Estado de Minas Gera.is, numo área do qual'llnta e nove hectares o setenta ares (49,7Ü ha.) dolímí tarín por um para.leloararno que tem
um vértice localizado à distância de
novecentos e trinta e cinco metros
([)S5 rn) no rumo magnético de sessenta e sete grn.us e trinta minutos noroeste (137° 30' N\V) da conrtuência dos
córregos Carnpin ho e Mosquito e os
lados, div€l'gmJl!;es do vértice consíderado, os comprimentos e rumos magnéticos scguintcs ; mil motros 0.000 rn) ,
cinqüenta graus nordeste (50" NE);
quinhentos metros (500 rn) quarenta, e
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dods graus noroeste

(42" NW).

Esta.

autorízacão é outorgada mediante as
condicões constances do parágrafo
único do act. 23 do Código de Minas

e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Córligo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° A concessíonárín vta autorízação fica obrigada a recolher aos
corres públicos, na forma da lei os tributos que Icrem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimecuto do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3." Se a concessionáría da autorízação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autoriza,ção 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
suo-selo para os fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Mimas.
Art. 5.° A concessíonáría da autorização será fiscalizada pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
A.,t. 6."
A autorízaçâo de lavra
terá per titulo êste Decreto, que será
tranecríto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros

cc-s
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Art. 7° Revngam-se as disposições
em contrário.
:Rio de Janeiro, 10 de junho de
l!H'I, 126" da Independência e 59.° da
Repúblíca,
EURICO G. DUTRA.
Daniel âe CarvalhO.

DECRETO N.o 23.188 - DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Diniz de Oliveira Pinto a pesquisar
diamantes e associados no muauctpio dc Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, 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 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Diniz de Oliveira
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Pinto a pesquisar diamantes e associados em terrenos situados no lugar
denominado Gruta, no distrito e município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e
seis hectares e noventa ares (46,90 ha i ,
delimitada por um triângulo que tem
um vértice na confluência do córrego
da Ponte Queimada com o ribeirão
Ajunta-Ajunta; e os lados, divergentes do vértice considerado, têm: mil
quinhentos e quarenta metros (1. 540
m) , oitenta e três graus noroeste (83 0
NW) magnético; mil trezentos e quarenta metros (1.340 rn) . cinquênta e
quatro graus noroeste (54" NW) ms gnétíco ,
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 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, 10 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTr,A.
Daniel de Carvalho.
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ha) delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a mil oitocentos e noventa metros (1. 890 m) no
rumo magnético setenta e oito graus
nordeste (78° NE) do centro da soleira do portal da igreja do povoado de
Arcoverde, c os lados divergentes do
vértice considerado, têm: duzentos e
oitenta metros (280 m) e rumo quarenta e sete graus sudeste (47° SE),
magnético; quatrocentos metros (400
m) e rumo cinquênta e três graus nordeste (53 0 NE) magnético
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dês te 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
Errnrco G.

DUTRA.

Daniel de carvalho.

DECRETO N.O 23.190 - DE 10 DE:
JUNHO DE 1947
Autoriza a cidad.ã brasileira Maria Lopes a pesquisar argila, caulim e associados no rnunicipio de
Santo André, Estado de São Paulo.

O Presidente da ReDública

DECRETO N.o 23.189 - DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Ramalho da Silva a pesquisar
calcário e associados no município
de Matosinlws, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta'.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Ramalho da Silva
a pesquisar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade. situados
no lugar denominado Sapé, no distrito
de Prudente de Morais, município de
Matosinhos, Estado de Minas Gerais,
numa área de onze hectares, dois ares
e noventa e nove centiares (11,0299

usando

da atribuição que lhe êüIlfere' o arÚgo
8•. n.v I, da Constituição. e nos têrmé>S

do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de [ar.ciro de 1940 (Código de Mlnas r. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã braE.!leira Maria Lopes a pesquisar argila,
ca ulírn e associados no distrrto de Rill?irâo Pires, município de Santc An(,l·é. Estado de São Paulo, nun.a área
de dezesseis hectares (] 6 ha) . deliiui ta da por um quadrado de quatrocei.tos metros (400 m ) de lado «ue tem
um vértics rererrdo à única ca.;'l exístente na referida área e ligado, a partir do canto ~ldeste (SE), pela seguinte poligorial : cinqüenta e sete
metros e oito centímetros (57,08 m) ,
cinqüenta e um graus e cinco minutos
sudeste (51° 05' SE); cem metros
(100 mr , norte (N); e os lados divergentes do vértice considerado têm
(}S SEguintes rumos: sul
(S) e oeste
(W),
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Art. 2.° O titulo da autorízação de
!>quisa, que será uma via autêntica
.i;c'3te Decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Or$ 300,00) e será
""ZlnO"crito no lívro próprio da Divísão
G.e Fomento da Produção Mineral co
j\',inisl~rio da Agricultura.
Art. ;'.c Revogam-se as díspostções
C'ü1 contrário.
Rio de Janeiro 10 de junho de 1947;
L:6. 0 da Independência e 59. 0 da ReI:ública.
EURICO G. DuTRA
Daniel de Carvalho

DEORETO N.o 23.191 - DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Declara caduco o Decreto n.o 19.486,
de 23 de agôsto de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artif:O 87, n.? I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. Fica declarada a caducídade da autorização conferida a
cidadã brasileira Oonsuelo Salgueiro
F'. de Sousa pelo Decreto número de..
zenove mil quatrocentos e oitenta e
seis (19.486), de vinte e três (23) ée
agôsto de mil novecentos e quarenta.
e cinco (1945), para pesquisar cassiterita e associados no município de
São João del Rei, do Estado de Minas
Gr-rais .

Rio de Janeiro, 10 de junho de 1947,
1:25.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.192 - DE 10
DE JUNHO DE 1947
Revoga o Decreto n.o 23..074, de 12 de
maio de 1947
O Presidente da República, usando
<'h :lMibllição que lhe conãere o art. 87,
n.? I, da COllcstit-uiçáo, decreta:
Ar,t. 1.o
Fica revogado o Decreto
n.? 23.074. de 12 de maío de 1947, que
abriu ao Minéstérío da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$
26.100.000,{)() (vinte e seis milhões e
cem mil cruzeíros) , para atender ao
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prosseguímendo da construção de trechos ferroviários.
Art. 2.° 'E;~Jte Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Rl0 eLe Jan-e'iro, em 10 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
Repúbiica.
EURICO G. DuTRA.
Clovis Pestana.
Corrêa e Castro.

DECRETO N.O 23.193, DE 11 DE
JUNHO DE 1947
Incorpora ao Patrimônio da União os
bens das empresas que menciona e
dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.s I, e
Oonsiderando que a Sociedade
Companhia Paranaense de Colonização Limitada não chegou a ter exístêncía legal, embora de fato consta;
tuída por sócios alemães;
Considerando, todavia, que, como
sociedade de colonização, vendeu lotes, cujas escrituras carecem de legalização;
Considerando que a Fazenda do Ci_
p6, situada no MW1iclpio de Castro.
do Estado do Paraná, é de propriedade de Ludwig Aeldert, um dos fW1dadores da -Jompanhia Paranaense
de Colonização Limitada;
Considerando que as referidll6 propriedades, bem como os lotes vendidos a súditos do Eixo, estão sob os
efeitos do Decreto-lei n.O 4.166, de
11 de março de 1942;
DECRETA:

Art. 1.0 Fica Incorporado ao Pa_
trimônio Nacional o acêrvo da Sociedade Companhia Paranaense de Colonização Limitada e a Fazenda Capão do Cipó, cuja administração ncará a cargo do Departamento de Terras e Colonização do M1nistério da
Agricultura.
Art. 2.° As vendas de lotes, já fel.
tas pela Companhia Paranaense de
Colonização, deverão ser legalizadas
pelo referido Departamento, sem pre.,
juizo dos efeitos do Decreto-lei namero 4.166. de 11 de março de 1942;
Art. 3.° A Agede fará avaliar a
parte não alienada das referidas propriedades, para O fim de ser recolh1-
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do ao Fundo de Indenizações pelo Tesouro Nacional a importância correspondente ao preço da avaliação.
Art. 4.° Revogam-se as díeposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA
Raul Fernandes.
Corrêa e Castro.
DECRETO N.O 23.194, DE 11 DE
JUNHO DE 1947
Transfere função de Tabela Numérica Suplementar de ExtranumeráriO
mensalista do Ministério da Guerra.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento Central de Subsistência,
para igual Tabela do Departamento
Técnico e de Produção do Exército,
uma função de amanuense-auxíüar,
referência XX.
Parágrafo único - A função a que
se refere o artigo anterior continuará preenchida pelo atual ocupante José de Morais Carvalho.
Art. 2.° ~te Decreto vigorará a
partir de 1.0 de junho de 1947.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA
Canrobert P. da Costa

DECRETO N.O 23.195 - DE 11 DE
JUNHO DE 1947
Cria Tabela Numérica Ortiinária de
Extranumerário-mensalista no Ministério da Guerra e dá outras providências.
C Presidente da Eepública, usando
da a.tríbuíçâo que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-
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mensalista do Quartel General da 5."
Região Militar, do Ministério da
Guerra.
Art. 2.° Fica transferida, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Curitiba,
para a Tabela a que se refere o artigo anterior, uma função de auxiliar
de engenheiro, referência XV, antiga prático de engenharia.
Parágrafo único. A função a que
se refere o artigo anterior, continuará
preenchida pelo atual ocupanteAntenor de Miranda Reis.
Art. 3.° 1tste Decreto vigorará a.
partir de 1 de junho de 1947.
11io de Janeiro, 1 de junho de 1D47,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO

G, DUTRA.

Canrobert P. da Costa.
DECRETO N.O 23.19G -

DE 11 DE

JUNHO DE 1947
Declara de utilidade pública e autoriza a cceaproimacao de uma área
de terreno, inclusive benfeitorias
nêle existentes, nccensária para mstrucão âe uma Unidade do Exercite
Nacional,

O Presidente da República, tendo
em vista o parágrafo 16 do art. 141
da Constituição Federal e usando da
atribuição que lhe confere o item I, do
art. 37 da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilluade
pública, de acôrdo com os arts. 2. 0 p,
S.o, combinados com as letras a e b
do art. 5.°, tudo do Decreto-lei número 3.365. de 21 de .iunl1o de 1'1·1;,
a desapropriação de uma área de te]'"
rcno
medindo.
aproximadamente.
22.8::0.00 m2 (vinte dois mil oitocentos
e vinte metros quadrados), inclusive
benfeitorias nela existentes, situada à
Avenida General Daltro Filho n.? la9
(antiga Avenida 20 de Setembro nú ..
mero 61), na cidade de Pelotas, Estado do aio Grande do Sul e de proprícdade atrtbuírla à Sociedade Tiro
Brasileiro de Pelotas. número 31 da
Conf'edernção de 'I'iro ,
Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriaçâo será custeada pelos reCl'TôOS constantes da Verba 4, Consígnação VI - .14-19, do Anexo 17, do
Orçamento Geral da República, aprovado peja Lei n.? 13, de 2 de janeiro
de 1947.
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Art. 3.° Pica o Mini~tério da Guerra
autorizado a promover a referida desapropriação, que terá caráter urgente
para efeito do art. 15 do Der.reto-Ieí
n.? 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposlcõcs em contrário.
Rio de .Jn.ncir'o, 11 de junho de 1947,
126 0
da Independência e 59.° (1:1
Eepública.
EURICO G.

DUTRA.

Canrobcrl. P. tia Costa.

DECRETO N.O 23.197, DE 11 DE
,JUNHO DE 1947
Declara de utilidade pública e autoriza a âestipropriacão de um imóvel destinado a seroico do Exercito
Nacional.
.

o residente da Repúbliea, tendo
em vista o parágrafo 16 do artigo 141,
da Constituição Federal e usando da
atribuição constante do artigo 87 da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, de acôrdo com os artigos 2.°
e 6.°, combinados com as letras a) e
br , do artigo 5.0, tudo do Decreto-lei
n.v 3.365, de 21 de junho de 1941, a

DECRETO N."

zs .198

EXECUTIVO

desapropríação de uma área de terreno, medindo, aproximadamente,
1.994,60 m2 (mil novecentos e noventa e quatro metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e bem
assim as benfeitorias nela existentes,
situada na Praça Moisés Viana, na
cidade de Santiago, Estado do Rio
Grande do Sul e de propriedade atríbuída a Maria de Freitas Silveira.
Art. 2.° A despesa decorrente da
desapropriação será custeada pelos
recursos constantes da Verba 4, Consignação VI - 14-19, do Anexo 17 do
Orçanento Geral da República, anrovado pela Lei n. O 13, de 2 de janeiro
de 1947.
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a referida
desapropriação, que terá caráter urgente para efeitos do artigo 15 do
Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 4.° O presente .Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em
COl1 trárío ,
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1947, 126." da Independência e 59."
da República.
EURICO

G.

DuTRA

Canrobert P. da Costa

de 11 de junho de 1947

Aprova, o Rcgu/.amcnto do Serviço de

Obras e Forti.ficações

do Exército.

O Presidente da Repúbl.ica, usand., da atribuição que lhe confere o
nrt . 87, item I, da Constí tuicfio Federal, decreta:
Art. 1.0 -- Fica aprovndo o Regulumento do Serviço de Obras e
Fortrücacôos do Exército que com êstc baixa, assinado pelo General
de Divisâo Cnnrobert Pereira da Costa, Ministro da Guerra.
Art. 2.° -

Ê,~te

Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as d isposicócs em contrário.

H.io de Janeiro, 11 de junho de 1947
da República.

126.° da Independência e 59. 0
Eunrco G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa
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REGULAMENTO DO SERViÇO DE OBRAS
E FORTIFICAÇÕES DO EXÉRCITO
TíTULO I
DO SERVIÇO DE OBRAS E FORTIFICAÇõES DO EXJtRCITO
CAPíTULO

I

Finalidade e organização
Art. 10. O Serviço de Obras e Fortificações do Exército (S. O. F .E.)
incumbe-se:
1. Da construção ou fiscalização das obras militares em geral, inclusive fortificações.
2. Das instalações hidráulicas e elétricas e, eventualmente, de sua
exploração.
3. Da construção, ampliação e melhoramento das vias de transporte de interêsse militar.
4. Dos encargos relativos ao Patrimônio do Exército.
5. Do material e equipamento para construção em geral.
Art. 2 0

1.

A organização do S. O . F . E. compreende:

•

Órgão de Direção Geral:
- Diretoria de Obras e Fortificações do Exército (D. O. F. E. )
constituída de :
a)
b)
c)

2.

Órgãos de Execução Geral:
-

Comissões Especiais de Obras (C. E . O . ), constituídas de :
a) Chefia e Órgãos Administrativos;
b) Escritório Técnico.

-

Depósito Central de Material de Construção (Dp , C.M.C.),
constituído de :
a)
b)
c)

3.

Diretor - General de Brigada do Q.T.A. (Engenheiro
Construtor ou Eletricista) ;
Gabinete c órgãos Adminístrativos ;
Divisões.

Chefia e Órgãos Administrativos;
Secção de Armazenagem;
Oficina de Manutenção.

Órgãos de Direção e de Execução Regionais:
-

Serviços Regionais de Obras (S. H. O. ), constituidos de:
a) Chefia;
b) Secções;
c) Setores de Obras;
d) Comissões Rogionaís de Obras.

-

Depósitos Regionais de Material de Construção (Dp. R..M.C.),
constituídos de:
a) Chefia;
b) Secção de Armazenagem;
c) Secção de Manutenção.
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§ 1°. As Unidades Ferro e Rodoviárias, quando à disposição da
D. O . F .E., funcionarão como órgãos de Execução Geral, nos moldes das
C.E.O.
§ 2°. A estruturação e interrelações orgânicas do S. O. F .E. constam do organograma n , 1.
CAPíTULO II

Disposições gerais sôbre suprimentos e contrôle do material
e equipamento para construção
Art. 3°. Os suprimentos de material e de equipamento para construções são feitos, sempre que possível, pelos Depósitos Central e Regionais.
Art. 4°. O material e equipamento depositados abrangem duas categorias:
a) de carga permanente;
h) de aplicaçãu.
§ 1°. O material e equipamento de carga permanente são constituídos de instrumentos, ferramentas e máquinas utilizadas nas obras
em geral.
§ 2°. O material de aplicação, ou material de construção propriamente dito, destina-se a oportuno fornecimento às obras e deve ser
tão padronizado quanto possível .
Art. 5°. O contrôle de todo o material e de todo equipamento de
construção é afeto à D. O. F .E., responsável:
1. Pelos suprimentos necessários ao Serviço, compreendendo aquisições, quando Iôr o caso, recebimentos, distribuições, transferências, recolhimentos, recuperações e descargas.
2. Pelo contrôle dos estoques dos Depósitos.
3 . Pelo estudo e adoção de novos tipos de material e equipamento
para construção.
CAPíTULO III
Subordinação e relações dos órgãos do Serviço
Art. 6°. O Diretor de Obras e Fortificações do Exército é o Chefe
dos órgãos integrantes do Serviço. Exerce ação:
l , Disciplinar, técnica e administrativa sõbre os Órgãos Gerais.
2. Técnica sôbre os Órgãos Regionais.
Parágraío único. São subordinados às Chefias dos Serviços Regionais de Obras. disciplinar, técnica e administrativamente:
- As Comissões Regionais de Obras;
- Os Depósitos Regionais de Mater-ial de Construção.

TíTULO 11
DA DIRETORIA DE OBRAS E FORTIFICAÇõES DO EX!tRCITO
CAPÍTULO

I

Finalidade e organização
Art. 7". A Diretoria de Obras e Fortificações do Exército
diretamente subordmada ao Departamento Técnico e de Produção do
Exército (D. ~ . P . E. ), é o órgão de direção geral, coordenação e fiscalização do Serviço de Obras e Fortificações do Exército, competindo-lhe:
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1. Estudar, projetar, especificar, orçar, fiscalizar, e,
executar:
a) Obras militares gerais, inclusive fortificações;
b) Instalações hidráulicas e elétricas das obras militares gerais,
inclusive fortificações;
c) Obras e instalações para obtenção, transporte e utilização da
energia elétrica.
2. Estudar e propor normas e especificações para construção e conservação, ampliação, melhoramento e exploração das vias de transporte
terrestres e fluviais de ínterêsse militar.
3. Aprovar os Estudos e Orçamentos das vias de transporte de
interêsse militar e bem assim fiscalizar a execução dos mesmos.
4. Proceder a revisão dos Estudos e Orçamentos das vias de transporte dos Planos Rodoviário e Ferroviário Nacionais, cuja execução fôr
afeta a elementos militares, tudo de acôrdo com as normas e condições
técnicas vigentes, fiscalizar a realização dos mesmos, dando de tudo conhecimento aos órgãos superintendentes daqueles Planos.
5. Elaborar, anualmente, Planos de Obras, de Fortificações, 'de
Instalações Termo, Diesel e Hidro-Elétricas e das Vias de Transporte
de interêsse militar.
6. Superintender o tombo e cadastro dos bens imóveis da União
jurisdicionado do M. G., zelando pela sua integridade e conservação.
7. Preparar o processamento de aquisições de imóveis para o M. G.
e bem assim de transferências ou arrendamentos dos mesmos.
8. Instruir, no que competir ao M.G., os processos referentes a
aforamentos de imóveis do Domínio da União e também os processos
referentes à desapropriação de bens imóveis reclamados pelas necessidades do M.G.
9. Centralizar os estudos referentes às necessidades do S. O. F . E.
em material e equipamento para construção, adquirindo ou propondo
sua aquisição, recebendo-os, distribuindo-os, transferindo-os, recolhendo-os, recuperando-os, transformando-os, na forma prescrita pelas disposições em vigor.
la. Providenciar as reparações e recuperações do material e equipamento.
11. Organizar e manter depósitos ou órgãos de suprimento e
de manutenção do material e equipamento para construção. Fiscalizar
o material armazenado e distribuído.
12. Proceder à observação e verificação técnicas relativas às caracteristicas, emprego, armazenamento, suprimento e manutenção, inclusive reparação, do material e equipamento para construção.
13. Organizar e manter em dia fichários do material e equipamento civis, necessários à mobilização e ao equipamento do território
nacional.
14 . Proporcionar aos órgãos que lhe são subordinados os recursos necessários ao desempenho da missão que lhes é atribuída, de
acôrdo com as prescrições em vigor.
15. Assegurar o cumprimento das normas técnicas de manutenção
do material e equipamento para construção distribuídos e em depósitos.
16. Propor ao D. T. P. E. quadros de dotações de material e equipamento para constrncão .
17. Propor a movimentação do pessoal atribuído ao Serviço, de
acôrdo com os quadros de efetivos e as necessidades de seus órgãos.
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13. Estabelecer normas e instruções para o funcionamento dos
órgãos do Serviço, em cumprimen to a diretrizes baixadas pelo D. T . P. E.
19. Organizar e manter em dia fichários de técnicos e especialistas
civis, ccmpunhias ou empresas de serviços especializados compreendidos nos vários setores de sua ah;ada, necessários à mobilização e ao
equipamento do território.

20. Colaborar com a Dí visâo de Mobil.izaeâo Técnica e Industrial
do D. T. P. E. no preparo da mobil izacâo relativa ao serviço e fornecer-lhe os elementos para a conf'ccc.io dos questionários visando a coleta dos dados referidos no número anterior ,
21. Colaborar com o D. T. P. E. na elaboração de normas e instruções técnicas e na organização dos cadernos de encargos para fabricncâo, util izaçâo e manutonçào do material e equipamento para construção.

22. Colaboror com o D. T . P . E. nos estudos gerais e na elaboração
de projetos de regulamentos e manuais técnicos de campanha de interêsse
do S.O.1".E.
23. Tratar das questões de caráter f;cral e individual atinentes ao
pessoal de seu próprio efetivo, centralizando e orientando a coleta de
íní'ormucôes noccssúrins ao conhecimento da vida militar e pública dêsse
pessoal, na conrorrnidado elos rcrrulnmcntos e instruções vigentes.
24. Fornecer elementos para a elaboração do orçamento anual da
União, no que se refere
competência do S.a.F.E.
à

25. Organizar o Rclatór io Anual das atividades do S.a.F.E.
Parágrafo único. Compete-lhe ainda cooperar, por intermédio dos
órgãos superiores do Ministério da Guerra, com os Departamentos
Nacionais:

1. De Estradas de Ferro e de Rodagem no estudo das características técnicas das ródcs ferro e rodoviárias nacionais ;
2. De Portos, Rios e Canais e da Produção Mineral, respectivamente, no estudo e execução de trabalhos referentes:

a)

A aquavias do interior;

b)

A regularizar:üo do regime de águas e melhoramentos das condições de n~lVcg,(bi1ichlde das bacias hidrográficas nacionais;

Ao aproveitamento progressivo e racional da energia hidráulica
dessas bacias.
Art. 3". A Diretoria dc Obras e Fortificações do Exército compreende:
c)

1.

Direção:
a)
Diretor;
b ) Ajudante de Ordens.

2.

Gabinete:
a)
b)

c)

d)
e)

Chefe;
Adjuntos;
Seeç;jo Administrativu compreendendo:
'I'csourzula ;
-- Almoxaritudo.
Serviço de Publicacíí», Hepl"Odnção e Divulgação;
Serviço de Expediente e Correio;
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f) Servico do Pessoal e Contingente;
g) Portaria ;
h) Biblioteca e Arquivo.

3 . . Divisões:
a) 1" Divisão (Dl) Construção e Fortificação, constituída
de:
1" Secção - Projetos e Especificações;
2" Seccão - Cálculos e Orçamentos;
3' Secção - Fortificações;
4" Secção - Contrôle e Cadastro.
b) 2" Divisão (D2) -- Eletrotécnica, constituída de:
5" Secção - Projetos, Orçamentos e Normas Técnicas;
6a Secção - Contrôle da Execução e Estudos Especiais;
7" Secção - Contrôle e Cadastro.
c) 3" Divisão (D3) - Vias de Transporte, constituída de:
8" Secção - Projetos, Orçamentos e Normas Técnicas;
9" Secção - Contrôle e Cadastro.
d) 4' Divisão (D4) - Patrimônio do Exército, constituída de :
10' Secção
Processamento e Legislação;
11 a Secção
Aforamento, Desapropriação e Arrendamento;
12' Secção
Cadastro e Arquivo.
§ 1°. A estruturação e interrelações da D. O. F . E. e seus órgãos subordinados constam do organograma n. 2.
§ 2". O Quadro de Efetivo de Oficiais da D.O.F.E. consta do
Anexo 1.
CAPÍTULO II
Das atribuições orgânicas
A)

DO GABINETE

Art. 9°. Ao Gabinete, chefiado por um Coronel ou Ten.-Cel. do
(Engenheiro Construtor ou Eletricista), incumbe:
1. Auxiliar a coordenação das atividades da D. O. F . E., estabelecendo as ligações entre seus diferentes órgãos e promovendo, em nome
do Diretor, as ligações externas que se fizerem necessárias.
2. Auxiliar a coordenação da administração geral da Diretoria.
3. Manter em dia a organização do arquivo secreto e reservado.
4. Organizar e manter em dia o histórico da Diretoria.
5. Organizar o Relatório Anual das atividades da Diretoria.
§ 1°. A Secção Administrativa, chefiada por um Tenente-Coronel
ou Major do Q,S.G., incumbe:

Q.T.~.

1. Estudar e superintender as questões referentes à admínístracão
da Diretoria, nos têrmos dos regulamentos e instruções em vigor e emitir
parecer sôbre as mesmas.
2. Acompanhar a jurisprudência do Tribunal de Contas e garantir
as ligações necessárias da Diretoria com a :
a) Secção Administrativa do D.T.P.E. ;
b) Comissão de Orçamento do Ministério da Guerra;
c) Subdiretoria de Fundos da Diretoria de Intendência do Exército.
3. Organizar e manter em dia e em ordem a Contabilidade e a
carga da Diretoria.
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4. Desempenhar as atribuições previstas no R. A. E. para a Fiscalização Administrativa.
5. Preparar, de acôrdo com a legislação vigente, os processos administrativos para as aquisições que tenham de ser feitas pela Diretoria.
6. Organizar as bases da proposta orçamentária da Diretoria e,.
aprovadas estas as respectivas tabelas de distribuição.
7 . Organizar e manter em dia um fichário de tôdas as firmas idôneas
que transijam com artigos de ínterêsse da Diretoria.
§ 2°. A Tesouraria, chefiada por um Capitão do Q.I.E., incumbem
todos os encargos previsto nas leis e regulamentos em vigor para as
Tesourar-ias das Unidades Administrativas do Exército.
§ 3°. Ao Almoxarifado, chefiado por um 1° Ten. do Q.I.E., incumbem todos os encargos previsto nas leis e regulamentos em vigorpara os Almoxarifudos das Unidades Administrativas do Exército.
§ 4°. Ao Serviço de Publicação, Reprodução e Divulgação incumbe:
1. Compor e imprimir os boletins internos da Diretoria.
2. Encarregar-se da divulgação de trabalhos de interêsse da Di~·
retoría ,
3. Ter a seu cargo a reprodução de todos os trabalhos gráficos;
(cópias fotostáticas) e mimeográficos da Diretoria.
4. Encadernar os boletins internos e organizar seus :ndices.
5. Entregar ao Serviço de Expediente e Correio os boletins para
distribuição interna e externa.
§ 5°. Ao Serviço de Expediente e Correio, incumbe:
1 . Preparar a correspondência interna e externa do Diretor e do
Gabinete.
2. Receber, fichar, protocolar, distribuir e expedir tôda a correspondência interna e externa da Diretoria.
3. Catalogar e arquivar todos os documentos recebidos e as cópia!'
dos expedidos.
4. Relacionar e remeter para o Arquivo da Diretoria, os documentos
que se tornarem desnecessários à consultas.
§ 6°.

Ao Serviço do Pessoal e Contingente, incumbe:
1. Preparar propostas e informações relativas ao pessoal militar
e civil.
2. Escriturar as alterações do pessoal militar e civil.
3. Orgtmizar e manter em dia um arquivo da legislação e documentacâo referentes "o pessoal militar e civil.
4. Controlar e propôr o cornpletamento do pessoal militar e civil
para o S.O.F.E.
5. Administrar o pessoal de pré da Diretoria.
6. Organizar mapas, quadros de efetivos e demais documentos legais;
e regulamentares relativos ao pessoal militar e civil.
§ 7°. À Portaria incumbe:
1. A guarda, conservacão e asseio das dependências da Diretoria,
devendo abri-Ias ao iniciar-se c fechá-las ao encerrar-se o expediente.
2. Atender às pessoas que tenham interêsses na Diretoria, prestando-lhes, quando autorizada, as informações que lhe forem solicitadas
ou encaminhando-as às Hepartições competentes.
3. Receber e encaminhar ao Serviço de Expediente e Correio, tôda
a correspondência da Diretoria.
§ 8°.

A Bib!ioteca e Arquivo, incumbe:
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1. Classificar, fichar, guardar e conservar todos os livros e publícações pertencentes à Diretoria.
2. Fornecer para consulta, de acôrdo com as instruções vigentes,
tôdas as publicações e documentos que estiverem sob sua guarda.
3. Classificar, fichar, guardar e conservar todos os documentos que
forem mandados arquivar por não serem mais objeto de consulta Ireqüsnte ,
4. Dar buscas para informações de processos nos documentos existentes, quando necessárias.
B)

DAS DIVISõES

Art. 10. A la Divisão, chefiada por um Coronel do Q. T .A. (Engenheiro Construtor), incumbe:
1. Estudar, projetar, especificar e orçar tôdas as obras relativas a
edificações e fortificações.
2. Fiscalizar e cadastrar todos os trabalhos da alçada da Divisão,
executados pelas Comissões Especiais e pelos Serviços Regionais de
Obras.
3. Examinar e emitir parecer sôbre projetos da alçada da Divisão.
4. Exercer contrôle técnico sôbre os órgãos incumbidos da execução de obras de edificação e fortificação e bem assim contrôle administrativo sôbre os que possuirem autonomia administrativa.
5. Examínar e emitir parecer sôbre trabalhos ou assuntos correlatos a edificações e fortificações.
a. Estudar e propor ao Diretor a adoção de normas e diretrizes visando a padronização e aperfeiçoamento dos serviços afetos à Divisão.
7. Manter estreita a colaboração entre suas Secções em benefício
da eficiência dos serviços afetos à Divisão.
8. Manter em dia e em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada.
9. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga da Divisão.
10. Estudar, em colaboração com a 2B Divisão, os problemas técnicos
de mútuo interêsse e relativos à construção de edifícios, quartéis, vilas
militares, hospitais, campos de instrução, polígonos de tiro, reprêsas, usinas
e instalações diversas, bem assim os referentes a fortificações.
11. Colaborar com a 3a Divisão nos projetos, especificações, cálculos e orçamentos de obras d'arte, edificações, etc.
12. Colaborar com a 4B Divisão nos levantamentos de imóveis do
patrimônio do M. G.
13. Fazer o contrôle da contabilidade dos orçamentos, bem como da
execução de ajustes e contratos relativos a obras e fortificações.
14. Colaborar no estudo e proposta do Plano Anual das Obras Militares.
15. Colaborar na organização da proposta orçamentária da Diretoría.
ia. Fazer o contrôle das verbas postas à disposição da Diretoria
para a execução das obras de sua alçada.
17. Colaborar na organização e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria.
18. Colaborar com a Divisão' de Mobilização Técnica e Industrial do
D. T .P .E ., no preparo da mobilização das fontes de produção dos materiais e equipamentos para a construção e do pessoal técnico especializado que interessem à Divisão.
19. Manter estreita colaboração com as Prefeituras Municipais,
Conselhos e Comissões Nacionais para a normalização dos serviços de
sua alçada.
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Organizar o Relatório Anual de suas atividades.

§ 1°. À la Secção, chefiada por um Tenente-Coronel do Q. T. A.
(Engenheiro Construtor), incumbe:
1. Estudai' os problemas técnicos de construção e seus correlatos de
arquitetura e urbanismo e elaborar projetos e especificações das obras
da especialidade da Divisão.
2. Estudar e propor tipos de quartéis, hospitais, residências e de
outras edificações, levando em consideração a importância de sua localizncâo militar, clima, condicôcs nosológicas e recursos locais.
:l. Examinar e emitir parecer sôbre projetos e especificações oriundos das C.E.O. e S.R.O. ou de qualquer outra procedência e referentes a obras mil itares de sua alçada.
4. E}'tudar e propor a padronização do material de construção a
ser empreuado nas obras militares, solicitando, quando fôr o caso, os neccssái"Ío,~ ensaios de laboratório.
5. Elaborar normas e mstrucões tendo em vista estabelecer uniformidade nos processos e métodos de construção.
G. Manter o nccessário entendimento com as demais Secções da Divisão para o bom éxito dos trabalhos que lhe são afetos.
7. Manter Iicháríos, com arquivos ordenados, de todos os desenhos
e cspccificacócs por ela executados ou recebidos e de consulta freqüente.
p,. Organizar (' manter atualizado um mostruário dos principais materiais de construcão ,
9. Remeter Ú 4" Dlvisâo, por intermédio da chefia da la Divisão, as
plantas e demais documentos da" obras concluídas.
10. Conservar em dia e em ordem a escrituracão dos assuntos de
sua alcada, inclusive <1 ria carga do material que lhe foi distribuído.
11. Colaborar na organízacão e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria, em assuntos de sua alçada.
12. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
~ 2°.
A 2" Scccào, chefiada por um Tenente-Coronel do Q. T .A.
(Engenheiro Construtor), incumbe:
1. Coligir dados purn orçamentos e manter atualizados os preços
de matcría! e mfio de obra usualmente empregados nas obras da especialidade da Divisão.
2. Calcular as estruturas e elaborar os orçamentos de todos os projetos orgnnízados pela ra Secção.
3. Fazer o contrôlc dos preces unitários dos orçamentos apresentados para aprovacf\o, a fim de verificar a sua concordância com os preços
médios n'1S zonas onde se efetuarão as obras.
4. Examinar e emitir parecer sôbre os cálculos estruturais e orçamcntáríos dos projetos organizados pelas C.E.O. e S.R.O., ou de qualquer outra proccdôncía que lhe forem presentes.
5. Elaborar normas e instruções, tendo em vista estabelecer uniformidade na execueâo das estruturas.
6. Manter o nccossárj o entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe silo afetos.
7. Manter um fichário, com arquivos ordenados, de todos os desenhos por ela executados ou recebidos e de consulta freqüente.
8. Conservar em dia e em ordem a escrituracão dos assuntos de sua
alçada, inclusive a da carga do material que lhe' foi distribuído.
9. Colaborar na orgnnizacâo e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria em assuntos de sua alçada.
10. Oruan iznr o Relatório Anual de suas atividades.
§ 3°. À 3" Secção, chefiada por um Tenente-Coronel do Q. T .A.
(Engenheiro Construtor), incumbe:
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1. Estudar os problemas técnicos relativos a fortificações; elaborar projetos, cálculos estruturais e orçamentários correspondentes.
2. Estudar e propor tipos de casamatas, postos de comando, postõs
de observação, paióis, sub-estações de fôrça e demais instalações de terra,
3. Examinar e emitir parecer sôbre projetos, específicaçôes, cálculos estruturais e orçamentários relativos a fortificações oriundas das
C.E.O. e S.R.O. ou de qualquer outra procedência.
4. Estudar e propor a padronização do material de construção a ser
empregado nas fortificações.
5. Elaborar normas e instruções tendo em vista estabelecer uniformidade nos processos e métodos de construcão das fortificações.
6. Estudar os problemas relacionados com o disfarce das fortificações.
7. Acompanhar, mediante documentação em dia, a evolução das
fortificações.
8. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
9. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os desenhos
e especificações por ela executados ou recebidos e de consulta freqüente,
10. Organizar e manter atualizado um mostruário dos principais
materiais de construção de fortificações.
11. Remeter à 4" Divisão, por intermédio da Chefia da 1" Divisão,
as plantas e demais documentos das obras concluídas.
12. Conservar em dia 2 em ordem a escrituracão dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga do ma terial que lhe' é distribuído.
13. Colaborar na organização e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria, em assuntos de SLW alçada.
14. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§ 4° À 4" Secção, chefiada por um Major do Q. T .A. (Engenheiro
Construtor), incumbe:
1. Manter-se ao corrente dos recursos concedidos à Diretoria para
execução de obras e fortificações, na parte relativa à alçada da Di'1i:;50.
2. Fazer contrõle do emprego desses recursos, em colaboração com
a Fiscalização Administrativa, escriturando em livros próprios ou fichas,
de modo discriminado por verbas, consignações, subconsignacões ou
qualquer outro titulo, as despesas autorizadas ou realizadas.
3. Manter em dia o andamento das obras, com auxilio dos mapas
enviados pelas C.E.O. e S.R.O.
4. Organizar, em colaboração com a I" Secção, os gráficos indicativos do andamento das obras a cargo da Divisão.
'
5. Fazer o contrôle das despesas realizadas com as obras e respectivos orçamentos e deduzir o custo dos diversos serviços.
6. Examinar os processos de prestação de contas remetidos à Divisão pelos órgãos encarregados da execução de obras, arquivar as
3" vias dêsses processos e encaminhar as duas outras à Tesouraria, por
intermédio da chefia da Divisão.
7. .Extrair dos Relatórios das I", 2" e 3' Secções, das Comissões
Especiais de Obras e dos Serviços Regionais de Obras, os dados que interessr m ao Relatório Anual das atividades da Divisão.
8. Colaborar com a Fiscalização Administrativa na organização da
tabela de distribuição de quantitativos para ligeiros reparos e conservação de imóveis.
9. Colaborar na organização da proposta orçamentária, na parte
referente à I' Divisão.
10. Organizar e manter em dia fichários de técnicos especialistas
civis que interessem às atividades da Divisão,
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11. Organizar e manter em dia fichários contendo dados necessários à mobilização industrial e relativos às atividades da Divisão.
12. Remeter à 4" Divisão, por intermédio da chefia da Divisão,
têrrnos, mapas, gráficos e demais documentos de interêsse para os seus
trabalhos.
13. Manter o necess.uio entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
14. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os docurr-entos por ela recebidos ou preparados e de consulta freqüente.
15. Organizar e manter atualizado gráficos das obras da alçada da
Divisão.
16. Conservar em dia e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga do material que lhe foi distribuído.
17. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
Art. 11. À 2" Divisão, chefiada por um Coronel do Q. T .A. (Engenheiro Eletricista), incumbe:
1. Estudar, projetar, especificar e orçar tôdas as instalações hidráulicas e elétricas relativas a edificações e fortificações.
2. Fiscalizar e cadastrar tôdas as instalações da alçada da Divisão
e executadas pelas Comissões Especiais e Serviços Regionais de Obras.
3. Examinar e emitir parecer sôbre os projetos da alçada da Divisão.
4. Exercer contrôle técnico, e administrativo quando fôr o caso,
sôbre os órgãos incumbidos da execução de instalações hidráulicas e
elétricas.
5. Examinar e emitir parecer sôbre trabalhos ou assuntos correlatos a instalações hidráulicas e elétricas.
6. Estudar e propor ao Diretor a adoção de normas e diretrizes
vjsando a padronização e aperfeiçoamento dos serviços afetos à Divisão.
7. Manter estreita colaboração entre suas Secções em beneficio
da eficiência dos serviços afetos à Divisão.
8. Manter em dia e em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada.
9. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga da Divisão.
10. Estudar, em colaboração com a 1" Divisão, os problemas técnicos
de mútuo interêsse e :elativos às instalações hidráulicas e elétricas de
edificios, quartéis, vilas militares, hospitais, campos de instrução, polígonos de tiro, reprêsas, usinas e outras instalações, bem assim às refe-rentes a fortificações.
11. Colaborar com a 4" Divisão nos levantamentos das instalações
elétricas dos imóveis do patrimônio do M. G.
12. Fazer o contrôle da contabilidade dos orçamentos bem como da
execução de ajuste e contratos relativos a instalações hidráulicas e elétricas.
13. Colaborar no estudo e proposta do Plano Anual das Instalações.
14. Colaborar na organização da proposta orçamentária da Díretoria.
15. Fazer o contrôle das verbas postas à distribuição da Diretoria
para execução das instalações de sua alçada.
16. Colaborar na organização e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria.
17. Colaborar com a Divisão de Mobilização Técnica e Industrial do
D. T. P. E. no preparo da mobilização das fontes de energia termo, Diesel
e hidroelétrica e do pessoal técnico especializado que interessem à Divisão.
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18. Manter permanente fiscalização sôbre os serviços de suprimento
de energia elétrica ao Exército.
19. Assegurar a orientação, assistência e contrôle técnicos sôbre
todos os serviços de produção, transmissão, distribuição, utilização da
energia elétrica sob jurisdição do Ministério da Guerra.
20. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§ 10. À 5' Secção, chefiada por um Tenente-Coronel do Q. T .A.
(Engenheiro Eletricista), incumbe:
1. Estudar os problemas técnicos de hidráulica e eletricidade e
elaborar os projetos, especificações e orçamentos das instalações afetas
à Diretoria.
2. Estudar e prepor tipos de instalações para as edificações projetadas pela la Divisão, dando-lhes especificações próprias, condicionadas
à importância de sua localização militar, clima, condições nosológicas e
recursos locais.
3. Examinar e emitir parecer sôbre projetos, especificações e orçamentos oriundos das C. E . O. e S. R . O ., ou de qualquer procedência e
referentes a instalações hidráulicas e elétricas.
4. Estudar e propor a padronização do material a empregar nas
instalações a cargo da Divisão, solicitando, quando necessário, os devidos
ensaios de laboratório.
5. Coligir dados para projetos e orçamentos e manter atualizados
os preços de material e mão de obra usualmente empregados nas instalações da especialidade da Divisão.
6. Ter a seu cargo a execução geral dos trabalhos gráficos da Di-'
visão.
7. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
8. Manter fichários, com ur.juivos ordenados, de todos os desenhos
e específicacões por ela executados ou recebidos e de consulta freqüente.
9. Organizar e manter atualizado um mostruário dos principais materiais de : istalaçôes hidráulicas e elétricas.
10. Remeter ti 4" Divisão, por intermédio da Chefia da Divisão, as
plantas e demais documentos referentes às instalações executadas.
11. Conservar em dia e em ordem a escríturacão dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga do material que lhe· foi atribuído.
12. Colaborar na organizo cão e atualização do Caderno de Encargos
da Diretoria, em assuntos de sua alçada.
13. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§ 2°. A 6' Secção, chefiada por um Major do Q. T . A.
nheiro Eletricista), incumbe:

(Enge-

1. Manter-se ao corrente dos recursos concedidos à Diretoria na
parte relativa à alçada da Divisão.
2. Fazer o contrôle do emprôgo dêsses recursos em col.aboração com
a Fiscalização Administrativa, escriturando, em livros próprios ou fichas, de modo discriminado por verbas, consignações, subconsignações ou
qualquer outro título, as despesas autorizadas ou realizadas.
3. Manter em dia o andamento das instalações com auxílio dos
mapas enviados pelas C.E.O. e S.U.O.
4. Organizar, em colaboração com a 5" Secção, gráficos indicativos do andamento das instalações a cargo da Divisão.
5. Fazer o contrôle das despesas ,·ealizadas com as instalações e
respectivos orçamentos e deduzir o custo dos diversos serviços.
6. Examinar os processos de prestação de contas remetidos à Divisão pelos órgãos encarregados da execução de instalações, arquivar as
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3" vias dêsses processos e encaminhar as duas outras à Tesouraria, por
intermédio da chefia da Divisão.
7
Extrair dos Relatórios das 4' e õ" Secções e das Comissões Especiais de Obras e dos Serviços Reg~onais de Obras_ os dados que interessem ao Relatório Anual das atividades da DIvIsa0.
g. Colaborar com a Fiscalização Administrativa na organização da
tabela de distribuição de quantitativos para ligeiros reparos e conservação das instalações de imóveis.
9. Colaborar na organização da proposta orçamentária, na parte
referente à 2" Divisiio.
la. Manter () necessárto entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
11 . Manter fichário, com arquivos ordenados, de todos os documentos por ela recebidos ou preparados e de consulta freqüente ..
12. Organizar e manter atualizado gráficos das instalações executadas pela Divisão.
13. Conservar em dia e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua atenda, inclusive a da carga do material que lhe foi distribuído.
14. Estudar os assuntos de natureza especial submetidos ao parecer da Divisão.
15. Organizar o llelatório Anual de suas atividades.
§ 3". Á 7 n Secção, chefiada por um Major do Q. T . A. (Engenheiro
Eletricista), incumbe:
1. Organizar e manter em dia o serviço de cadastro relativo às
instatacões da alçada da Divisão.
2. Organizar e manter em dia o cadastro relativo à produção, exploração e utilização das fontes de energia elétrica do País.
3. Orgrmizur e ma nter em dia fichários de técnicos especialistas
civis que interessem :Os atividades da Divisão.
4. Organizar e manter em dia fichários, contendo os dados necessários à mobilização industrial. relativos às atividades da Divisão.
5. Promover diretamente no Distrito Federal e por intermédio dos
S. R. O., nas Regiões Militares, o necessário entendimento com as companhias concessionárias dos serviços de utilidade pública e concernentes
aos tr-abalhos da Divisão, a fim de poder organizar o registo rigoroso das
tarifas desses serviços em todo o Pais.
6. Organizar e propor, em colaboração com a Fiscalização Administrativa, as tabelas de distribuição das verbas orçamentárias destinadas a custear o suprimento de gás, luz e fôrça e serviço telefônico das
Un idades Adm lnístr ativas do Exército.
7. Remeter à 4" Divisáo, por intermédio da Chefia da Divisão,
cópias dos documentos de controle e cadastro que interessem àquela Divisão.
8. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos ira balhos que lhe são afetos.
9. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os documentos por eia recebidos ou preparados e de consulta freqüente.
10. Conservar em dia e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua alçada. inclusi ve a da carga do material que lhe foi distribuido .
11. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
Art. 12. A 3' Divisão, chefiada por um Coronel do Q.T.A. (Engenheiro Construtor), incum be :
1 . Estudar normas e especificações para construção conserva
ampliação, melhoramento e exploração das vias de transport~, terrestre~
e fluviais, de interesse militar.
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2. Controlar e cadastrar todos os trabalhos executados pelas Comissões Especiais de Obras da alçada da Divisão e pelas Unidades Ferro
e Rodoviárias.
3. Examinar e emitir parecer sôbre os projetos da alçada da Divisão e oriundos da qualquer procedência.
4. Exercer contrôle técnico, e administrativo quando f'ôr o caso,
sôbre os órgãos incumbidos da construção, conserva, ampliação e melhoramentos das vias de transporte a cargo da Divisão.
5. Examinar e emitir parecer sôbre Estudos e Orçamentos das vias
de transporte de interêsse militar.
6. Examinar e emitir parecer sobre Estudos e Orçamentos das vias
de transporte dos Planos Rodoviário c Ferrcviárto Nacionais, cuja execução fôr afeta a elementos militares, tudo de acordo com normas e condições técnicas vigentes.
7. Estudar e propor ao Diretor a adoção de normas e diretrizes visando a padronização e o aperfeiçoamento dos serviços de construção,
conserva e exploração das vias de transporte.
8. Manter estreita a colaboração entre suas Secções em benefício
da eficiência dos serviços afetos à Divisão.
9. Manter em dia e em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada.
10. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga da Divisão.
11. Colaborar com aI" Divisão nos projetos, especificações, cálculos estruturais e orçamentários de edificações e obras d'arte de interêsse das vias de transporte.
12. Fiscalizar o serviço das Comissões Especiais de Obras encarregadas da construção. conserva, ampliação e melhoramento das vias
de transporte.
13. Fazer o controle da contabilidade dos orçamentos bem como
da execução de ajustes e contratos relativos à execução das vias de transporte, de acordo com as normas e convênios vigentes.
14. Estudar e propor o Plano Anual das Vias de Transporte.
15. Colaborar na organização da proposta orçamentária da Diretoria.
16. Fazer o contrôle das verbas postas à disposição da Diretoria
para aplicação nas vias de transportes de sua alçada.
17. Colaborar na organização e atualização do Caderno de Encargos da Diretoria.
18. Colaborar com a Divisão de Mobilizacão Técnica e Industrial do
D. T . P. E. no preparo da mobilização das fori.tes de produção dos materiais e equipamentos para construção e exploração das vias de transporte e do pessoal técnico especializado que interessem à Divisão.
19. Manter ligação com os Departamentos Nacionais de Estradas de
Ferro e de Rodagem, de Portos, Rios e Canais e da Produção Mineral
visando a normalização dos serviços de sua alçada.
20. Organizar o Relatório anual de suas atividades.
§ 1". À 8" Secção, chefiada por um Major do Q. T .A. (Engenheiro Construtor), incumbe:
1. Estudar os problemas técnicos relativos à construção, conserva,
ampliação, melhoramento e exploração das vias de transporte.
2. Estudar os materiais de construção, conserva e exploração de
vias de transporte e bem assim a padronização dos mesmos.
3. Examinar e emitir parecer sôbre projetos, especificações e orçamentos referentes a vias de transporte e elaborados por elementos militares.
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4. Estudar e propor a padronização do material e equipamento a
empregar nas construções a cargo da Divisão, solicitando, quando necessário, os devidos ensaios de laboratório.
5. Coligir dados para projetos e orçamentos e manter atualizados
os preços de material e mão de obra usualmente empregados nas construções da especialidade da Divisão.
6. Ter a seu cargo a execução geral dos trabalhos gráficos da Divisão.
7. Manter o necessário entendimento com a 9" Secção para o bom
êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
S. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os desenhos e especificações por ela executados, ou recebidos e de consulta
freqüente.
9. Organizar e manter atualizado um mostruário dos princi.pais
materiais de construcão de vias de transporte.
10. Preparar o expediente a ser remetido aos Departamentos subordinados a outros Ministérios e referentes a obras que estiverem sendo
executadas por elementos militares e que sejam da alçada da Divisão.
11 . Conservar em dia e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga do material que lhe foi atribuído.
12. Colaborar na organização e atualização do Caderno de Encargos da Diretoria, em assuntos de sua alçada.
13. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§ 2". A 9" Secção, chefiada por um Major do Q. T .A. (Engenheiro
Construtor), incumbe:
1. M.anter-se ao corrente dos recursos concedidos à Diretoria para
os trnbalhos nas vias de transporte.
2. Fazer o contrôle do emprêgo dêsses recursos, em colaboração com
aPiscalizacâo Administrn tivu, Escriturando, em livros próprios ou fichas,
de modo discr.minado por verbas, consignações, subconsígnações ou
qualquer outro titulo, a:; despesas autorizadas ou realizadas,
::, Manter em dia a ~:ituaç.:lo dos tracalhos em andamento, com
aux i) io de mapas enviados peJ,Ds C. E. O .
.:1
Ch'[.:an i ;::n - crn colaboracào (;0111 a 3 Secção, os grú~ncos indic~nt<\!ns do ~li.lclDlúento das obras 1~ch-lclon::<.1::1s com as atividades da Di11

1

ViS3.1).

5. Fazer o contrô!c <1<1'; despesas realizadas com as obras e os orçamentos respectivos e deduzir o custo dos diversos serviços.
6. It~·x~lIninar os processos de r'i'cstn(;30 de contas remetidos à Divisão pelos órg;}os cncarrcgudos de trabalhos em vias de transporte,
arq:.. iivar as :~~ .. vias (L~_~~f;CS prOCCSSGS e encaminhar as duas outras à
'I'osouraria, P01" intcnYiL\'41u da chefia da Divisâo.
7. Preparar o encaminhamento da prestação de contas aos Departamentos intcrcssudos, quando os recursos não forem oriundos do orçamento do M.e.
R. Exlrair dos Relatórios da 81> Secção e das Comissões Especiais
de Obras os dados que interessem ao Relatório Anual das atividades da
Di.visdO.
11
Colabor.rr na (ltl~;).r~iz(lção da proposta orçamentária na parte
rerer('nL.~ ~) :r' T)ivis50.
10. Organizar e manter em dia fichários ele técnicos e especialistas
civis que interessem às atividados da Divisão.
11. OI'}C8DI/,i11" C n iant-r em dia fichários, contendo os dados necessárlos à mobiliz<lçiío iudustri.il ielac.onados com as atividades da
Divis;;lo.
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12. Remeter à 4" Di.visão, por intermédio da chefia da Divisão,
têrmos, mapas, gráficos e demais documentos concernentes às suas atividades e que interessem àquela Divisão.
13. Manter o necessário entendimento com a 8" Secção para o bom
êxito dos trabalhos que lhe são afetos,
14. Manter fi ch ár ioz, com arqu ivos ordenados, de todos os documentos pOT ela recebidos. 011 preparados e de consulta freqüente.
15. Organizar e manter atualizado gráficos de execução das vias
de transporte, à cargo de elementos militares.
16. Conservar em dia e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga do material que lhe foi distribuído.
17. Organizar o Relatórío Anual de suas atividades.
Art. 13. À 4" Divisão, chefiada por um Coronel do Q. S. G., incumbe:
1. Estudar todos os assuntos relativos a bens imóveis da União
sob a jurisdição do M. G., em ligar;'.ío com a Diretoria do Serviço do
Patrimônio da União e com o Conselho de Terras da União.
2. Estudar, no que competir ao M. G., os processos referentes à
aplicação do regime de aforamentos c1(~ terras da União.
3. Instruir o proccvso relutivo ;] aquisicão de bens imóveis para o
M. G. e sôbrn transferências cu arrendamcn tos de próprios nacionais,
sob a jurisdição do Ministério da Guerra, arquivando a respectiva documentação.
4. Organizar e manter em dia o tombo e o cadastro dos próprios
nacionais sob a jurisdição do Ministério da Guerra.
5. Zelar pelo bom estado e conse-rvação do Patrimônio do Exército e sugerir as providências que se tornarem necessárias à defesa de
sua integridade.
6. Examinar e emitir parecer sôbre trabalhos ou assuntos correlatos a bens imóveis sob a jurisdicâo do M. G .
7. Estudar e propor .ao Diretor a adoção de normas e diretrizes
visando a padronização e aperfeiçoamento dos serviccs afetos à Divisão
8. Manter estreita a colaboração entre suas Secções em benefício
da eficiência dos serviços afetos à Divisão.
9. Manter em dia e em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada
10. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga da Divisão.
11. Fornecer às Divisões cópias dos projetos arquivados de antigas edificacôes, fortificação;', instalacões ou de outros documentos,
tõda a vez que solicitadas pura estudos.
12. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§. 1". A la" Secção, chefiada por um Major do Q.S.G., incumbe:
1. Estudar todos os processos relativos a bens imóveis da União
sob a jurisdição do Ministério da Guerra, Instruindo-os com os respectivos pareceres ou informações.
2. Acompanhar, mediante documentação em dia, a evolução ela legislação referente aos assuntos da Divisão.
3. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
4. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os documentos por da preparados ou recebidos e de consulta freqüente.
5. Conservar em dia e em ordem a escriturucão dos assuntos de
sua alçada, inclusive o da carga do material que lhe foi distribuído.
6. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
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§ 2°. À lI" Secção, chefiada por um Capitão do Q.S.G., incumbe:
1. Elaborar normas e instrucões, dentro da legislação vigente, tendo
em vista estabelecer un iíovmid adc nos processos de aforamento, desapropriações e arrenC;(lj11en~,·,J.;';.
2. Promover despachos mtertocutór-ios, quando necessário, nos processos submetidos a seu estudo.
3. Estudar e emitir parecer nos processos de sua alçada.
4. Te:1 S'CU c,,;'o;o ;: c:ecuçãn ~~:"ra] d:;,; tc~']:HJII"l'.': gráficos da Divisão,
5. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
6. Conservar em dia e em ordem a oscrtturacâo dos assuntos de
sua alçada, inclusive o da carga do material que lhe foi dístribuído .
7. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
§ 3°. À 12' Sec6io, chefiada por um Capitão do Q. S. G., incumbe:
1. Organizar e ri.inter cm d i» e em ordem o tombo e o cadastro
dos próprics nacionais sob a jurisdiç;'io do Minístórto da Guerra.
2. Manter fichários, com arquivos ordenados, de todos os desenhos e fotografias dos referirias imóveis, por ela executados, tirados ou
recebidos e de consulta freqüente.
3. Organiza!" e manter em dia e em ordem o arquivo geral da Divisão.
4. Manter o necessário entendimento com as demais Secções para
o bom éx ito dos tr;11);)lhos que lhe são afetos.
5. Conservar em lbJ e em ordem a escrituração dos assuntos de
sua alçada, inclusive a da carga elo material que lhe foi distribuido.
6. Organizar o Relatór-io ~nual de suas atividades.

CAPÍTULO

III

Das atribuições funcionais
DO

Art. 14.

PES~~O,AL

EM GERAL

Ao posson l ele todos os cscnlõcs funcionais elo S.O.F.E.,

incumbem, dentro

(J.{~ ;-<U<lS

respeci :V28 csf'eras de ação, as atribuições

gerais de h ietaro ui a, dic:ciplina c iniciativa constantes das leis, regulamentos e instrucôcs vi;~cr;·(c;,;.
DO DIRETOR DE OBnAS E ]<'ORTIFICAÇõES DO EXÉRCITO

Art. 15.

Ao Diretor de Obras e Fortif icacôcs compete:

1. Orientar, coorô.cn:J:· e tiscaltznr as atividades dos diferentes
órg50s do SCT\Ti(~o e d~l j)ircl:.:)cia ele \)br;Js e Fortificações. baixando diretrizes e ir.strucóos c propondo :10 DC'pili'tamento Técnico e de Produção do Ex(~rcit(). cluanck, eS('(~iX'lT da SU~) a lr-ad a, as medí das convenientes Ú rC.L~lJlaridadc do:-; trubn lh:». ;1 ~f;U carg(),
2. Adquirit', de ;lCtll'r:lO corn inst~~u(~Üc~) do T).T.P'.E., o matertal e
equip~Hnentoneccs~';úrios
«br.is a C:lrgo do S. O. F . E., regular o reccbimcnto. .nmnz.cnumcnto C a d is.tribu icào dos rr.esmos.
3, l"e:sl)()il~::lbjlizar-se pelo JUDC1()nnnlcnto ef'icicnt.o dos órgâos do
Serviço c pu]' todos os assuntos relativos a Obras e Fortificações do Exército.
4. Estudar ("m os chefes di "ctamentc subordinados nomeadamente os das Di vis.ôos ._- os respectivos planos de trabalho e aprová-los.
5. Inspecionar constantemente c ordenar inspeções aos trabalhos
afetos a cada órgão subord inudo, dcterm inundo, se f'ôr o C2S0, as me-

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

279

didas que se fizerem mister, para o bom andamento dêsses trabalhos.
6. Decidir, em nome do Chefe do D. T .P. E., sôbre questões técnico-administrativas a respeito das quais já houver doutrina firmada.
7. Submeter a desoaeho do Chete do D. T. P. E. tôdas as questões
de interêsse do Serviço e que escapem ao âmbito de sua alçada.
8. Propor ao Chefe do D. T . P .]E. os quadros de efetivos e dotações de material dos órgãos do Serviço.
9. PraDO, a movimentucão do nessoai atribuído ao Serviço de
Obras e Fortií icacôes, segundo os efeÚ vos previstos ou as necessidades
eventuais dos órgãos dêsse Serviço.
10. Propor a designação de Comissões Especiais de Obras para a
execução de empreendimentos de que se não possam encarregar os S.R.O.
11. Propor a distr ibu içào d.e quantitativos, por conta de dotações
ou verbas orçamentárias atribuidas à Diretoria.
12. Distribuir os oficiais da D. O. F. E. pelos seus órgãos de acôrdo
com as necessidades do servíco e etctivo fixado.
13. Submeter à consideracáo do Chefe do D. T .P . E., na época
oportuna, a proposta orçamentária do S. O . F . E.
14. Julgar os projetos e orçamentos de obras e outros da competência da D. O. F . E. e autorizar sua execução.
15. Apresentar ao Chefe do D. T. P. E. relatórios das inspeccões que
realizar, assinalando as deficiõncias acaso encontradas e sugerindo medidas para saná-las. caso estas não sejam de sua competência.
16. Remeter ao Chefe do D. T. P. E., até o último dia do mês de
fevereiro, o relatório das atividades da D.O.F.E. no ano anterior.
17. Enviar ao D. T . P . E., mapas de técnicos e especialistas civis
compreendidos na esfera de atividades da D.O.F.E.
18. Encaminhar ao D. T. P. E. o expediente dos assuntos que devam ser publicados em Boletim do Exército.
19. Presidir a reunião mensal de prestação de contas, a fim de
acompanhar e fiscalizar a gestão dos recursos atr ibu idos aos Órgãos do
Serviço e cujo emprego tenha sido por êle autorizado .
DO

Art. 16.

PESSOAL

DO

GABINETE

Ao Chefe do Gabinete, incumbe:

1. Coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos constitutivos do
Gabinete e auxiliar a coordenacâo das ativídadcs da Diretoria, estabelecendo as ligações entre os seus diferentes órgãos e promovendo, em
nome do Diretor as ligações externas que se fizerem necessárias.
2. Mandar imprimir os boletins com matéria redigida pelos Órgãos
competentes, conferi-los e levar os orig;mlis à assinatura do Diretor.
3. Manter sob sua guarda os documentos sigilosos controlados pelo
E.M.E. e pelo D.T.P.E.
4. Providenciar a publicacão de trabalhos elaborados pelos diversos Órgãos da Diretoria, após sua aprovação pelo Diretor.
5. Superintender os trabalhos de traducào de documentos de interêsse para a Diretoria, assim como a sua conveniente difusão.
6. Assinar, pelo Diretor, os documentos internos relativos a assuntos administrativos de natureza corrente ou outros sôbr e os quais já
haja doutrina firmada e independam, assim, de sua decisão.
7. Exercer, por delegação do Diretor, funções de Agente Diretor.
8. Receber a apresentar-ão dos oficiais e levá-los, quando determinado, à presença do Diretor.
9. Rubricar os livros do Gabinete - salvo os que devam ser rubricados pelo Fiscal Administrativo.
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10. Exercer sôbre o pessoal militar que lhe estiver subordinado,
as atribuições coníerioas pelo H. L S. G. e H. D .E., aos Comandantes de
Unidades isoladus e sôbrc o pessoal civil, conforme a legislação respectiva.
11. Encerrur, diàriamcnte, o livro de ponto do pessoal civil da Diretoria, apurandr as faltas e determinando <JS providências para cada
caso.
12. Controlar a escrituração dos livros-carga do Gabinete.
13. Providenciar e acsínar, em nome do Diretor, requisicões de
passagens do pessoal da Diretoria e de transporte de bagagens e material da Diretoria. de acôrdo com as disposições em vigor.
14. Subscrever as certidões e outros documentos para serem visados ou encaminhados pelo Diretor.
15. Dar exercício aos funcionários civis da D.a.F.E., de acôrdo
com o E.F.P.C.U.
Art. 17. Ao Major Adjunto do Gabinete, do Q.S.G., além das
atrtbuícões constantes do art. 63 do R. I. S. G., no que lhe Iôr cabível,
incumbe:
1.

Controlar os trabalhos do:

a)
b)
2.

Serviço do Pessoal e Contingente;
Portaria.
Fiscalizar o ponto diário do pessoal civil.

3. Receber a apresentação de praças.
4. Organizar a 'escala anual das férias do pessoal militar e civil,
na conformidade dos respectivos Estatutos.
5. Ter a seu cargo as escalas de serviços da D. a. F. E. e propor
as designucõcs de oficiais para êsses serviços.
G. Auxiliar o Chefe do Gabinete em suas atribuições.
Art. 18. Ao Capitão Adjunto, do Q.S.G., além das atribuições
constantes do art. 65 do R. I. S. G. no que lhe Iôr cabível, incumbe:
1.
a)
b)
c)

Controlar os trabalhos do :
Serviço de Puhl icaçáo, Reproducâo e Divulgação;
Serviço de Expediente e Correio;
Biblioteca e Arquivo.

2. Relacionar e ter sob sua guarda, em cofre especial, os documentos de caráter sigiloso, controlados pela D.O.F. E.
3. Controlar as relações de documentos sigilosos distribuídos pela
D. a. F . E. às d ivisõcs e demais órgâos dela dependente.
4. Conferir e autenticar as cópias mandadas extrair, por autoridade competente, de documentos existentes no arquivo da D.a.F .E.
5. Apresentar à Cornissào para isso designada os documentos que
devam ser incinerados.
6. Preparar o expediente relativo aos documentos do arquivo da
D. a. F. E. que devam SCI' transferidos para o Arquivo do Exército.
7. Auxiliar o Chefe do Gabinete em suas atribuições.
Art. 19. Ao Fiscal Administrativo, ao Tesoureiro e ao Almoxarife cabem as atribuições discriminadas no art. go, §§ l°, 2° e 3° dêste
Regulamento c as comuns consignadas nos demais regulamentos e instruções em vigor no Exército.
Art. 20. Ao Ajudante de Ordens, Capitão do Q.S.G., além das
atribuições normais de sua função, incumbe:
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1. Comandar o Contingente, ficando, neste particular, subordinado
ao Major Adjunto do Gabinete.
2. Superintender, de acôrdo com o Major Adjunto do Gabinete,
os meios de transportes existentes, com as seguintes atribuições:
a) Relacionar, fichar e zelar pela manutenção dos veículos da Diretoria, bem como de seus acessórios;
b) Escriturar e fichar os elementos para contrôlc do consumo de
combustível, lubriucante e sobressalentes :
c) Escalar os veículos e respectivos motoristas que devam conduzir
oficiais em serviço.
Art. 21. Ao Bibliotecário e Arquivista, funcionário civil, incumbe :
livro carga e o catálogo geral e
1. Organizar e manter em dia
especial da Biblioteca.
2. Organizar e manter em dia o regis:o de retiradas e entregas
de livros.
3. Participar ao Capitão Adjunto do Gabinete, as alterações havidas na circulação das obras, denunciando a responsabilidade pejos extravios, estragos ou gravames cometidos nas obras da corcção .
4. Zelar pela conservação c arrumação das publicações sob sua
guarda.
5. Responder pelos danos e extravios de obras e publicações diversas cujos responsáveis diretos não sejam conhecidos.
6. Manter intercâmbio ó; publicações com as demais Diretorias
e Departamentos do Exército.
7. Distribuir as publicucôcc da Direloria e receber a indenização
das mesmas.
8. Organizar e manter em dia () arquivo da Diretoria.
Art. 22. Ao Porteiro, funcionário civil, incumbe:
1. Manter, sob sua responsa bilidade, as chaves da repartição.
2. Exercer a maior vigilância na entrada ou saída de volumes ou
material.
3. Fazer cumprir tôdas as ordens do Chefe do Gabinete na entrada e saída do pessoal da Diretoria e, especialmente, de estranhos.
4. Conduzir e fazer conduzir às autoridacles da Diretoria, conforme
as ordens recebidas, as pessoas estranhas à repartição.
5. Responder pelos danos e extravios das instalações da repartição, quando não tenham sido descobertos os responsáveis.
6. Regular o trabalho dos serventes, responsabilizando-os pelo material de limpeza que lhes entregar.
7. Responsabí.lízar-se pelos trabalhos de conservação, arrumação
e limpeza durante as horas do expediente, organizando os horários para
o serviço.
8. Zelar pela conservacão, asseio e limpeza das dependências da
Diretoria, participando ao Adjunto correspondente tôdas as anormalidades de serviço e providências tomndas .
Art. 23. Ao Encarregado do Serviço de Expediente e Correio, funcionário civil, incumbe:
1. Receber, verificar, protocolar e distribuir a correspondência.
2. Expedir a correspondência.
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Art. 24. Aos Chefes de Divisão, incumbe:
1. Dirigir, coordenar e í'iscalízar os serviços da Divisão de forma a
obter a maior eficiência dos trabalhos.
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2. Submeter à consideração do Diretor os estudos e trabalhos da
Divisão, proporcionando-lhe todos os elementos para sua decisão
3. Propor a designação do pessoal para desempenhar missões eventuais que forem atribuídas à Divisão.
4. Providenciar para que os serviços afetos à Divisão não sofram
delongas in] ustiíicáveis c sej am mantidos em dia os registos sistematizados dos trabalhos que por ela transitarem.
5. Conferir c uutonticar todos os documentos expedidos pela
Divisão.
6. Emitir parecer sôbre assuntos da especialidade da Divisão, que
hajam sido submetidos
considcracão da Diretoria.
7, Mandar organizar e manter em dia o fichário e arquivo da
Divisão.
8. Responder pelo fiel cumprimento de tôdas as resoluções e ordens
do Diretor nos assuntos de competência da Divisão.
9. Controlar tôdn a escrituração e responder pela carga do material da Divisão.
10. Relacionar e apresentar à Comissão os documentos que, em
face da lc~_~i~:ia,.:fio vigente, devam ser incinerados.
11 . Levar ao conhecimento do Diretor qualquer irregularidade de
scrvico, ou disciplinar, que não estiver, pelos regulamentos, autorizado a
resolver.
12. ExerceI', sôbre o pessoal que lhe estiver subordinado, as atríbuicócs con I'crieia:; pelos 1'egul<1memtos e estatutos em vigor.
13. Responder pela conveniente execução dos trabalhos afetos à
Divisão.
14. Recolher ao arquivo da" Diretoria, por intermédio do Gabinete,
todos os documentos que não forem mais necessários ao serviço da
Divistio.
15. Acompanhar o Diretor na inspeção dos trabalhos afetos ao
S,O.!,'.E.
16. Inspecionar, pessoalmente, os trabalhos de sua alçada em execucão por qualquer órgf<o do S. O. F. 1':.
1.7. Propor;lO Diretor os nome.: dos oficiais para constituírem as
Comissôes Esneciais de Obras.
1B. Ro.m ir seus auxiliurcs em conreróncia, tôdas as vêzes que o
.iulg'H· l'onvenienlc. com o i'im de combinar, cr-iticar e orientar a marcha
dos sorvicos da Divisáo .
l!l. Mantere-m constante li,;;)clU entre si para coordenarem os esforcas nas quc,:tôcc: de seeviVI qLH: .orr m comuns às Divisões.
20. Oruanizn r e remeter, até- 2ij de janeiro de cada ano, o Relatório
Anual das at.ividades ci:< Div isào. com as sugestões que forem aconselhadas p~!ra a melhor ia dos serv icos .
à

Art , 25.

Aos Chefes de Scccão, incumbe:

Dirigi.', coordenar c f'iscalixar todos os trabalhos afetos à Secção.
sendo pelos mesmos rcs.ponsáveis perante o Chefe da Divisão.
2. Executar os trabalhos técnicos determinados pelo Chefe da
Divisão.
3. Dist.ribl.ir trnbnlho pelos adjuntos e demais auxiliares da Secção
e prov idenciur para que m~ mesmo., sejam executados com perfeição e
sem dclonuns .
4. Auxiliar o Chefe rID Divisão em todos os trabalhos da Divisão
e substitui-Io nos seus impedimentos, de acórdo com a ordem hierárquica.
5
Zd,lI' pela fiel execucàn das resolucôes do Chefe da Divisão.
(j.
Comun icar ao Chefe da Divisàr: qualquer irregularidade que encontrar no andamento dos trabalhos afetos à Secção.
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7. Responder pela carga do material disi.ribuído à Secção, trazendo-a devidamente escriturada.
8. Zelar pela disciplina e produção do respectivo pessoal, exercendo
sôbre êle as atribuições que lhes competirem pelos regulamentos e estatutos em vigor.
9. Propor ao Chefe da Divisão métodos e providências a serem
adotados para maior rendimento dos trabalhos.
10. Subscrever os pedidos de material para a Secção.
11. Mandar organizar e manter em dia o arquivo e escrituração da
Secção.
12. Examinar e emitir parecer sôbre assuntos da especialidade da
Secção.
13. Tomar as providências necessárias a fim de que sejam facultados à Secção, todos os meios indispensáveis à boa marcha dos trabalhos.
14. Organizar e remeter até 5 de janeiro de cada ano, o Relatório
Anual das atividades da Secção.
Art. 26. Aos Adjuntos das Divisões, incumbe:
1. Estudar, projetar, calcular, orçar e emitir parecer sôbre quaisquer
trabalhos da alçada da Secção.
2. Executar trabalhos técnicos que lhes forem determinados pelo
Chefe da Secção.
3. Responder pelo material que lhes fôr distribuido .
4. Levar ao conhecimento do Chefe da Secção qualquer irregularidade que observar na marcha dos trabalhos.
5. Solicitar ao Chefe da Secção providências para maior eficiência
dos trabalhos a seu cargo.
6. Zelar pelo fiel cumprimento das ordens do Chefe da Secção.
7. 'I'razer o Chefe da Secção constantemente ao par da marcha dos
trabalhos a seu cargo.
8. Substituir o Chefe da Secção nos seus impedimentos e de acôrdo
com a ordem hierárquica.
Parágrafo único. Aos Adjuntos do Q. S. G., incumbe: auxiliar os
Chefes de Divisão no desempenho de suas atribuições.
Art . 27. Aos funcionários civis, além das obrigações constantes do
E.F.P.U., incumbe:

1. Executar, com presteza e exatidão. todos os trabalhos que lhes
forem 'atribuídos por seus Cil"fcs imediatos, bem como aquêles que lhes
forem determinados. diretamente. pelos Chefes ele escalões suocriores, devendo, neste caso, levar o fato ,~I() conhecimento de seu chefe imediato.
2. Responder pelo material que lhes fôr distribuído.
3. Não se afastar do seu pôsto de trabalho sem a devida licença.

'flTCLO 111
DAS COMISSõES ESPECIAIS DE OBRAS
CAPÍTULO I
Finalidade e organização

Art. 28. As Comissões Especiais de Obras são órgãos de execução
geral do Serviço de Obras e Fortif'icacóes do Exército.
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Art. 29. As Comissões Especiais de Obras são organizadas, exclusivamente, para a construcno dt- obras, instalações e fortificações de
grande vulto, tais como L,;inas, vias de transportes, parques, grandes depósitos, campos de prova, campos d~ê instrução, vilas militares, etc.
Incumbe-lhes:
1. Executar os projetos organizados pela D. O. F .E.
2. Estudar modificações, quando fôr o caso, dos projetos aprovados
e submetê-las à D.a.F.E.
3. Projetar, cspecí í'icar, orçar e executar as obras, fortificações e
instalações militares, cujo estudo fôr delegado pela D. O. F . E.
4. Solicitar do Dp.C.M.C. ou dos Dp.R.M.C. o material e equipamento para construção, necessários aos seus serviços, de acôrdo com
um programa previamente combinado, entre as respectivas Chefias e de
acórdo também com a legislação vigente.
5. Adquirir dirr-t.rmonte, segundo instruções da D. O. F. E., o matoria l e equipamento p~,ra construção que não convenham ou não possam
ser [o'Tiecido;,; pelo Dp. C .1Ví . C. ou Dp , R. M. C.
fi. O,gani:7"ll' pequenos projetos, especificações e orçamentos referentes às obras, instaracoc» c fortificações de sua execução.
7. Submc.cr ,'1 aprovação da D.O.F.E. todos os projetos, especificações e orçamentos que elaborar.
8. Asseg urar o controle técnico e administrativo das obras, instalações ou fortif:ic~H:õef;; a seu cargo.
9. Zelar para que as obras, instalações ou fortificações sejam executadas de ucôrdo com os projetos, especificações e orçamentos aprovados.
10. Manter atualizado o registo de preços dos materiais, equipamento e mão de obra de construção a empregar nos trabalhos a seu cargo,
enviando 3 cópias dele
D.O.F.E., nas datas por esta determinadas,
11 . Zelar pela conservação do material e equipamento para construção de cmga e de aplicação que lhe forem supridos pelo Dp.C.M.C.
ou Dp.R.M.C.
12, Remeter
D. O. F . E:, até o dia 5 de cada bimestre, a fôlha de
andamento das obras a seu cargo.
13, Remeter à D. O. F . E, duas vias de cada balancete de prestação
de contas que oruanizar .
14. Remeter à D. O . F . Ti;., a té o dia 10 de cada trimestre, um resumo
da movimentação dos créditos recebidos.
15. Atualizar', no final da execução das obras, instalações ou fortíIicacõcs a seu cargo, os projetos originais para efeito da conservação, cadastro e arquivo.
] 6. Fazer ent.rcga das obras, instalações ou fortificações a seu cargo,
quando concluídas, iJ autorjdade competente e na forma estabelecida nas
instrucões em vigor.
17, Organizar o Relatório de suas atividades.
à

à

Art. 30. As Comissões Especiais de Obras, abrangem Prefeituras
Mi lita rr-s, Comissões de Róde Elétrica" Comissões de Vias de Transportes
(' outras.
§ 10 • Sob a denominação de Prefeitur-a Militar tem as Comissões
Especi.us mais os seguintes encargos:
1. Execut;]]' os projetos de vilas militares, organizados pela
D.O.F.E.
2. Conservar as cdifícacõcs e lnstnlacões das vilas militares, aumentá-Ias. quando necessário e com prévia autorização.
3. Explorar' os recursos loca is (matas, areais, pedreiras, olarias, etc.), tôda a vez que possível, em benefício das suas obras e instalações.
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4. Administrar os imóveis residenciais das vilas militares.
5. Zelar pelo saneamento, urbanização e limpeza das vilas militares.
§ 2°. Sob a denominação de Comissões de Rêde Elétrica têm as
Comissões Especiais mais os seguintes encargos:
1. Executar os projetos organizados pela D.O.F.E. para a construção de barragens, usinas e instalações de todos os serviços de produção, transmissão, distribuição, utilização própria e exploração da energia
elétrica, sob a jurisdição do Ministério da Guerra.
2. Conservar as edificações e instalações da rêde elétrica por ela
construídas, aumentá-las, quando necessário e com prévia autorização.
3. Coligir dados relativos à produção, utilização própria e exploração das fontes de energia elétrica que lhe disserem respeito.
4. Organizar mapas e gráficos do consumo e funcionamento de
suas instalações e enviá-los por cópia à D.O.F.E.
5. Garantir o suprimento de energia elétrica aos próprios nacionais sob jurisdição do Ministério da Guerra e compreendidos dentro da
sua rêde.
6. Instalar e manter o serviço telefônico entre os diferentes órgãos e repartições militares de sua rêde.
§ 3°. Sob a denominação de Comissões de Vias de Transporte Comissões de Estradas de Rodagem (C. E . R. ), Comissões de Estradas de
Ferro (C.E.F.) e outras, têm as Comissões Especiais mais os seguintes
encargos:
1. Estudar, projetar, especificar C' orçar a construção, melhoramento
ou ampliação das vias de transporte.
,2. Construir ou conservar as vias de transporte e, eventualmente,
explorá-las.
3. No caso particular das aquavias interiores, estudar, projetar,
especificar e orçar as obras que visem melhorar suas condições de navegabilidade, regularizar o regime de águas e o aproveitamento racional
e progressivo de sua energia.
4 . Submeter à aprovação da D. O .F . E., todos os projetos, especificações e orçamentos que elaborar, ou elaborados pelas firmas empreiteiras.
5. Entregar as vias de transporte, concluídas, à autoridade competente e de acôrdo com as instruções em vigor.

Art. 31. As Unidades Ferro e Rodoviárias, postas à disposição da
D. O. F . E. para a construção de ferro e rodovias, são consideradas, para
todos os efeitos, como Comissões de Vias de Transporte.
Art. 32. As Comissões Especiais de Obras, de acôrdo com os encargos que lhes forem atribuídos, obedecerão, em linhas gerais, à seguinte
organização :
1.
cista) .

Chefia -

Oficial superior (Engenheiro Construtor ou Elctrí-

2. Fiscalização Administrativa.
3. Tesouraria - Oficial do Q. I . E .
4. Almoxarifado e Aprovisionamento - Oficial do Q.I.E.
5. Ajudâncía - Secretaria.
6. Escritório Técnico -- Oficial Q. T. A. (Engenheiro Construtor ou
Eletricista) .
7. Setores de Obras - Oficiais Q. T .A. (Engenheiros, Construtores 'U Eletricistas) .
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§ 10. As Comissões Especiais de Obras reger-se-ão por Instruções
elaboradas pela D. O . F . E. e aprovadas pelo D. T . P . E.
§ 2". As Unidades Ferro e 'Rodoviárias, quando à disposição da
D .O . F .E ., manterão organização própria e reger-se-ão tecnicamente, no
desempenho de suas missões, por instruções elaboradas pela D.O.F .E.
e aprovadas pelo D.T.P.E.

TíTULO IV
DO DEPóSITO CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CAPíTULO

I

Finalidade e organização
Art. 33. O Depósito Central de Material de Construção, diretamente subordinado a D. O .F .E ., é o órgão central recebedor e distribuidor do. S OvF'. E. do material e equipamento abaixo discriminado:
1.

De trabalhos de campo:
a)
b)
c)

Topográficos;
Geológicos e mineralógicos;
Hidrográficos.

2.

De escritório técnico:

a)
b)
c)
d)
e)

Pára levantamentos topográficos;
Para trabalhos de 'cópias ampliações, reduções, etc
Para projetos de arquitetura e urbanização;
Para projetos de instalações hidráulicas e elétricas;
Para projetos de vias de transporte (ferro, rodo e aquavías do
interior) .
De transporte :

3.
a)
b)
4.
a)
b)
c)
d)
e)

De pessoal de obras (motocicletas, jeeps, caminhões, automóveis
e outros) ;
De material para obras (caminhões e tratores com pranchas rebocáveis, carroças e outros).
De construção:
Mecânico de terraplenagem (tratores com plainas derrubadoras
normais e de ângulo, escavadeiras transportadoras, auto-patrulhas, compressores cilíndricos e de pé de carneiro, etc.) ;
Maquinaria nara edificações (ensecadeiras, grupos eletrogenos,
moto-bombas portáteis, betoneiras, macacos, monta-cargas, guinchos, serras, forjas portáteis, etc.) ;
Ferramental do artífice de construção (pedreiro, carpinteiro, ferreiro-armador, bombeiro, eletricista, marceneiro, estucador,
pintor, calceteiro, etc.) ;
De exploração de pedreiras, areais, olarias, matas, etc.;
De aplícação em obras militares e civis.

Art. 34.

Ao Dp. C.M.C. incumbe:
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1. Receber, classificar, armazenar e conservar o material e equipamento para construção.
2. Fornecer aos órgãos executores do S.O.F.E. o material e equipamento necessários ao cumprimento de suas missões, mediante ordem
da D.O.F.E.
3. Receber o material e equipamento de construção recolhidos, recuperando o que estiver em mau estado, quando econômicamente passível
de recuperação.
4. Providenciar a reparação do material e equipamento em mau
estado, passíveis de reparação econômica, quando não fôr possível efetuar
a reparação com os recursos próprios.
Art. 35. O Depósito Central de Material de Construção compreende:
1. Chefia.
2. Fiscalização Administrativa:
a) Secção Administrativa;
b) Secção de Contrôle e Estoque;
c) Secção de Recebimento e Fornecimento.
3. Tesouraria.
4. Almoxarifado e Aprovisionamento.
5.

Ajudância -

a)
b)
c)
6.
a)
b)
7.
a)
b)
c\

Serviço de Expedientc e Correio;
Protocolo e Arquivo;
Secção de Transporte.
Secção de Armazenagem:
Encarregado;
Armazéns.
Oficina de Manutenção:
Encarregado ;
Secção de Suprimento;
Secção de Reparações.

Secretaria:

§ 1". A estruturação do Depósito Central de Material de Construção
e interrelações de seus órgãos constam do organograma n. 3.
§ 2°. O Quadro de Efetivo de Oficiais do Dp . C. M. C. consta do
Anexo II.

CAPÍTULO II
Das atribuições orgânicas

Art. 36. A Fiscalização Administrativa, por intermédio de seus órgãos, incumbe:
1. Secção Administrativa:
a)
b)

2.

Tôdas as atribuições previstas nas leis e regulamentos em vigor
para as Secções Administrativas dos Corpos de Tropa;
Preparar e fiscalizar a realização das concorrências públicas ou
admínístrattvas, para a venda de material e ec.uipamento em mau
estado ou matérias primas provenientes de material inutilizado
Secção de Contrôle e Estoque:
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Manter rigorosamente em dia, por meio de fichários, o mOVImonto de entrada e saída do material, baseado nos respectivos
comprovantes;
Prestar tôda e qualquer informação referente a estoque e distribuição de material e equipamento;
Inrormar. mensalmente, as necessidades para manutenção do
nivel minirno do estoque;
Informar, trimestralmente, o movimento de entrada e saída de
material e equipamento e o estoque existente;
Informar, mensalmente (em mapa discriminativo), qual o material e equipamento recolhidos como inserviveis às Oficinas de
Manutencao. ainda passíveis de recuperação;
Organizar e manter em dia um arquivo de catálogos, listas, desenhos, etc., relativos ao material e equipamento armazenados
(identif.icação, conservação, preços, tempo de vida, etc.).
Secção de Recebimento e Fornecimento :

Receber, de acôrdo com as formalidades legais, todo e l: ualquer
material ou equipamento que der entrada no Depósito;
b) Proceder à abertura e exame dos volumes, presente a Comissão
responsável que lavrará o respectivo Têrmo :
c) Proceder ou providenciar a execução de experimentações para
vcríf'icacão das qualidades exigidas do material ou equipamento ;
d) Fazer entrega (:0 material aceito pela Comissão, acompanhando-o de uma via do respectivo Têrmo de Recebimento;
e) Embalar novamente, depois de relacioná-lo com as alterações verificadas, o material e equipamento que nâo tenha sido aceito
pela Comissão, tomando as providências que no Têrmo forem
dotcrrninadas ;
f) Embatnr todo o material entregue lh:'ks hrneceôorc:-;, para desa)

acorrlp;nlh(~Uo (la r eapecl.ivu
F(isc~ll l:tdrnlnistrativo :

pacho,
pel»
g)

CiLiÍa· de

H>ernes~;;),

conferida

1,'azc1' acompanhar cada volume ou engradado de duas listas de

cnlbz'IJ(lgern~ urna dentro e outra prcgo.da por fora;

h)

Despachar o material arquivando os documentos comprobatórios
de sa íd.r .
Art , 37. i\. Tesournrin, incumbe :
1. Exercer tôdus as atr ibuicóes provistas nas leis e regulamentos
8'n1 vigor P;:U00 as 'I'osour. •.rius dos Corpos de Tropa.
2. 'I'orio o rn'ueQs:)an1~nto para venda de material ou equipamento
cal mau e::'tado~ ou de m.rtcrin pr irn.i proveniente de rnaterie l ou equipamento inu1.i.}j7.~tdos.
AxL

8~;.

Ao P.Jn 1 \n :a r i Cr1.do e

./\.(·_'~:nvL:.:"lcnarrH~Ttto,

incumbom :

1. Tôdas as at.ribLLi(:C;e~; previstas nas leis e regulamentos E:IU vigor
para os Almoxar irados e Aprovisionamontos doe Corpos ele Tropa.
Art. 3\1. À Ajudàncj a-Sccrutariu, por intermédio de seus órgãos,
incumbe:
1. '::~ervü;o .le Expediente c Corrcio :

a)
b)

Itcdigir c l-.lrcpa:"D-l' a correspcndôncia interna e externa do
Chefe do Dp.C.l\JI.C. e da Ajudància - Socretarlu :
Ecccbcr, uch.u, pru(ocGlar, distribuir e expedir tóda a correspondl~ncia

c)
d)

do Dcpósilo ;

CaLalug;lT e arquivar todos os documentos recebidos e as cópias
dos expedidos ;
}telacionar e remeter para o Arquivo do Depósito, os documcntos qt..e ~~e tornarem desnecessários à consulta;
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e)

Escriturar as alterações do pessoal militar e civil ;
Organizar e preparar mapas, quadros de efetivos e demais
documentos legais e regulamentares relativos ao pessoal militar
e civil;
g) Redigir e imprimir os Boletins Internos do Depósito;
h) Encarregar-se da publicação e divulgação de editais, instruções,
etc., de Interesse do Depósito;
i)
Encadernar os Boletins Internos e organizar seus índices;
j)
Receber a correspondência externa entregue fora das horas do
recebimento no Protocolo;
k) Impedir a entrada de pessoas estranhas aos Armazéns, sem autorização do Fiscal Administrativo.
2. Protocolo e Arquivo :
a) Classificar, fichar, guardar e conservar todos os documentos
arquivados;
b) Colecionar e catalogar todos os decretos, leis, avisos, boletins
e Diários Oficiais de interêsse geral;
c) Catalogar, fichar e conservar todos os livros do Depósito;
d) Dar buscas para informações de processos, nos documentos
existentes, quando necessário.
3. Secção de Transportes:
a) Fazer o transporte autorizado do pessoal e material ou equipamento;
b) Guardar o carburante e lubrificante atribuídos ao Depósito,
fiscalizando sua distribuição e consumo;
c) Controlar o movimento e manutenção dos veículos do Depósito,
providenciando junto às Oficinas de Manutenção e execução dos
reparos de sua alçada.
Art. 40. À Secção de A!tmazém, incumbe:
1. Receber o material e equipamento destinados aos Armazéns
após conferência na Secção de Recebimento e Fornecimento.
2. Fichar o material e equipamento recebidos e fazer as alterações
relativas à carga, com os devidos comprovantes.
3. Identificar e classificar todo material e equipamento armazenados.
4. Conservar todo material e equipamento, fazendo uma revista
mensal, pelo menos, para observar o funcionamento das máquinas e
aparelhos, oxidação de peças metálicas, estragos nas madeiras, hidratação de cimento, etc.
5. Armazenar separadamente o material e equipamento para construção de carga permanente e os de aplicação, observando nessa separação, tanto quanto possível, as suas respectivas peculiaridades.
6. Separar todo material ou equipamento mandado fornecer e fazer
entrega dos mesmos à 3ecção de Recebimento c Fornecimento.
7. Proceder ao movimento de descarga nas fichas, baseando-se nos
respectivos comprovantes.
8. Manter em dia e em ordem o fichário relativo à existência (estoque) de modo a poder ser conferido pela Fiscalização Administrativa
(Secção de Contrôle e Estoque).
9. Prover as necessidades de guarda e segurança do Depósito.
10. Fornecer os elementos necessários a execução dos diversos serviços do Depósito.
f)

Cal. das Leis -

VaI. IV.

Fls. 19
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Art. 41.

À Oficina de Manutenção, incumbe:
1. Receber o material e equipamento recolhidos para reparação e
em mau estado, após conferência na Secção de Recebimento e Fornecimento.
2. Fichar o material e equipamento recebidos para reparação, com
as alteracões anotadas no recebimento.
3. rtelacionar o material e equipamento, julgados irrecuperáveis"
com os elementos necessários para se proceder ao aproveitamento, ou
venda, como matéria prima.
4. Classificar o material e equipamento para recuperação.
5. Anotar nDS fichas o rctôrno do material e equipamento recuperados.
6. Fazer todo o movimento de carga elo material e equipamento
recuperáveis e descarga dos rccuperados ao tornarem destino.
7. Atendo,', obedecida a prioridade fixada, a todo serviço de embalagem pedido pela Secção dc Recebimento e Fornecimento.
8. Recuperar, dentro do plano mensal estabelecido e executando
as operações de manutenção ele sua alçada, o material e equipamento
recolhidos para reparacão, ou C:.f1 mau estado, suscetíveis de recuperncão.
9. Fazer. clt) acôrdo com o plano estabelecido, a manutenção de
todo matcrial e equipamento guardados nos armazéns.

CAPÍTULO

III

Das atribuições funcionais
Art. 42. Ao Chefe do Dep(lsito, Oficial Superior do Q.T.A.
genheiro Construtor ou Eletricista), incumbe:

(En-

1. Exercer tôdas as atribuicôes de Cmt. de Corpo de Tropa, de
acêrdo com as leis c regulamentos em 'ligor.
2. Promover o íornccimcnto do material e equipamento para construção, de motio a manter (I perfeito andamento das obras a cargo do
S.O.F.E.
3. Propor à D.a.F.E. a aquisir.io do material e equipamento necessários à manutencào dOi-; estoques.
4. Dctcrmín.n-, ::pós veriíícacáo de vantagens orçamentárias, a recuperuçâo do matcriai e equipamento em mau estado recolhido.
5. Determin:;r o recolhimento das importâncias remetidas pelos
Serviços Hegionai,c c pelas Cornissôos c Unidades, flor indenização de material e equipamento, a crédito do título - Reposição de Material e
Equipamento.
6. Determinar as concorrôncias par3. a venda do matérta prima relativa ao 111ale1'i<11 e cquipumento não recuperáveis, creditando o apurado
ao titulo -- neposi<:~í() de Material c Equipamento.
7. .Requ isítar os transportes necc:;sál'ios no serviço do Depósito.
Art. 43.

Ao Fiscal Administrativo, Major do Q.S.G., incumbe:

1. Exercer tôdas as atribuições de Subcmt. e Fiscal Adnúnistrativo
dos Corpos de Tropa, de acôrdo com as leis e regulamentos em vigor.
2. Zelar e responder pela carga do material distribuído à Fiscalização Administrativa.
3. Superintender as Secções Adminisuativas, de Contrôle e Estoque
e de Recebimento e Fornecimento.
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Art. 44. Ao Ajudante-Secretário, Capitão do Q. S. G., incumbe:
1 . Exercer tôdas as atribuições dos Ajudantes-Secretários dos Corpos
de Tropa, de acôrdo com as leis e regulamentos em vigor.
2. Zelar e responder pela carga do material distribuído à Aíudância-Secretaria e Gabinete do Chefe do Depósito.
3. Superintender os Serviços de Expediente e Correio, Protocolo
e Arquivo e a Secção de Transporte.
Art , 45. Ao Tesoureiro, Capitão do Q.I.E., incumbe:
1 . Exercer tôdas as atribuições dos Tesoureiros dos Corpos de Tropa,
de acõrdo com as leis e regulamentos em vigor.
2. Zelar e responder pela CéU'Zé\ do material distribuído fi Tesouraria.
Art. 46. Ao Almoxar if'e-Aprovisionador, 1" Tenente do Q.I.E., incumbe:
1. Exercer tôdas as atribuições dos Almoxarij'es-Aprovisionadores
dos Corpos de Tropa, de acõrdo com as leis e regulamentos em vigor.
2. Zelar e responder pela carga do material distribuído às suas
repartições.
Art. 47. Aos Encarregados da Secção de Armazenagem e Oficina
de Manutenção, civis, incumbem:
1. Dirigir, coordenar e fiscalizar os serviços a seu cargo.
2. Fiscalizar a guarda e manutenção do material e equipamento
a seu cargo.
3. Providenciar o fornecimento do material e equipamento devidamente autorizados.
4. Solicitar as providências que julgar necessárias ao maior rendimento e perfeição dos serviços a seu cargo.
Art. 48. O Dp . C . M. C. será progressivamente organizado com os
recursos que lhe forem concedidos.
Parágrafo único. O Depósito funcionará, desde logo, apenas com
uma Chefia, diretamente subordinada ao Gabinete da D.O.F.E., com
pessoal civil estritamente Indispensável e regido por Instruções elaboradas pela D.O.F.E. e aprovadas pelo D.'l'.P.E.

TíTULO V
DOS SERVIÇOS REGIONAIS DE OBRAS
CAPíTULO I
Finalidade e organização

Art. 49
Os Serviços Regionais de Obras (S. R. O . ), subordinados
disciplinar € adrninistr'atrvamcnte aos Comandos Regionais e técnicamente ao Diretor da D. O . F .E ., são órgãos de direção e execução das
obras e fortificações regionais.
Art. 50. Aos S.R.O., incumbe:
1. Executar as obras, fortificações e instalações militares projetadas
pela D.O.F .E. ; fiscalizar sua execução, quando empreitadas.
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2. Proj etar, especificar. orçar e executar as obras, fortificações e
instalações militares cujo estudo Iôr delegado pela D. O. F. E. ; fiscalizar
sua execucào, quando empreitadas.
3. Estudar todos os assuntos relativos a bens imóveis da União sob
a jurisdição do Mínistórío da Guerra e situadas no território regional.
Art. 51. Sua organízacâo compreende:
1.
a)

órgãos de Direção e Execução Regionais:
Chctíi :

b)

Secções:
I a Scccão (SI) - 2a Secção (S2) - :Ja Secção (S3) -

c)
d)
e)

Construção e Fortificação;
Eletrotécnica ;
Patrimônio do Exército.

Sectores de Obras;
Comissões Regionais de Obras;
Depósito Regional de Material de Construção.

§ 10. O S.R.O. da la R.M. não disporá do respectivo Dp.R.M.C.
sendo suas necessidades em material e equipamento atendidas pelo
Dp.C.M.C
§ 2°. O organograma n. 4, indica as relações de dependência dêsses
órgãos.
§ 30. C Quadro de
Anexo UI.

Efetivo de Oficiais dos S. R. O.

consta do

CAPíTULO II
Das atribuições orgânicas
Art. 52. A la Secção, chefiada por Tenente-Coronel ou Major do
Q.T.A. (Engenheiro Construtor) nas la. 2a. 3a, 4a, 5B , 7a e 91\ R.M. e
por Major ou Cap , do Q. T. A. (Engenheiro Construtor) nas 6B , 8B e
lOB R.M., incumbe:
1. Executar as obras projetadas pela D. O. F .E. e relativas à edífícáções e fortificações regionais ou fiscalizar a execução das que forem
empreitadas.
2. Estudar, projetar, especificar, orçar, executar ou fiscalizar a execução das empreitadas de obras relativas a edificações e fortificações da
alçada do S.R.O.
3. Fiscalizar todos os trabalhos da alçada da Secção em execução
pelas C.R.O.
4. Examinar e emitir parecer sôbre trabalhos ou assuntos correlatos
à edificações e fortificações regionais.
5. Manter em dia e em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada.
6. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga distribuída à
Secção.
7. Estudar, em colaboração com a 2a Secção, os problemas técnicos
de mútuo interesse e relativos à construção de edifícios, quartéis, linhas
de tiro e instalações diversas, bem assim à fortificações regionais.
8. Colaborar com a ;~a Secção nos levantamentos de imóveis regionais.
9. Fazer o contrôle da contabilidade dos orçamentos, bem como da
execução de ajustes e contratos relativos à obras e fortificações regionais.
10. Colaborar na elaboração do Plano Anual das Obras Militares
Regionais.
11. Colaborar na organização da proposta orçamentária do Serviço.
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12. Fazer o contrôlo das vernas postas à disposição do Se1'vi(;o para
a execução das obras de sua alçada.
13. Colaborar na orgunízaçuo e atuaüzacão do Caderno de Encargos
do Serviço.
14. Manter ligação com as Prefeituras Municipais e outras repartições estaduais e fedcru is, compreendidas no territóho da Rcgiao, visando
a normalizacâo dos scrviccs de sua a lcada.
15. Organizar o Hcj~tóri() Anual' de suas atividades.
Art. 5:3. A 2" Seccúo, chefiada por Tenente-Coronel ou Major,
Q.T.A. (Engenheiro Eletricista) nas 1'\ Za, 3a, 4a, 5'\ 7a e (la R.M. e
por Major ou Capitão, <c'2.T.A. (Engenheiro Eletricista) nas 6", 8" e
10" R.M., incumbe:
1. Executar as obras projetadas pela D. O.F. E. e relativas à instalações hidráulicas e elétricas das edificações e fortificações regionais ou
fiscalizar a execucão das que Iorern empreitadas.
2. Estudar, projetar, especificar, executar ou fiscalizar a execução
das empreitadas de instalacões hidráulicas e elétricas relativas à edificações e fortificações regionais.
3. Fiscalizar todos os trnb.: lhos da alçada da Secção em execução
pelas C.R.O.
4. Examinar e emi tir porecer sôbrc outros trabalhos os assuntos
correlatos a instal açôes hidráulicas e elétricas regionais.
5. Manter em dia e em ordem a cscrrturucão dos trabalhos de sua
alçada.
6. Escriturar, mantendo em dia e em ordem, a carga distribuída à
Secção.
7. Estudar, em colaboração com a 1" Secção, os problemas técnicos
de mútuo interesse e relativos a instaJa(;ões hidráulicas e elétricas de edifícios, quartéis, linhas de tiro c outras instalações, bem assim à fortificações regionais.
8. Colaborar com a 3a ~ecção nos Ievantamentos das instalações de
imóveis regionais.
9. Fazer o controle da contabilidade dos orçamentos bem como da
execução de ajustes e contratos relativos a instalações hidráulicas e elétricas regíonais .
lU. Colaborar na elaboração do Plano Anual das Instalações Regionais.
11. Colaborar na orgnnizacáo da proposta orçamentária do Serviço.
12. Estudar e propor o plano de distribuição das verbas do Orçamento Anual, de acôrdo com as condições nêle estabelecidas e relativas
à sua alçada.
13. Fazer o controle das verbas postas :1 disposição do Serviço para
a execução das instalações de sua alcada ,
14. Colaborar na organizacâo e atualização do Caderno de Encargos
do Serviço.
15. Manter permanente f'isca lizucâo sôbre os serviços de suprimento
de energia elétrica para as necessidades da Região Militar.
16. Assegurar a orientação, assistência c controle sôbrc todos os
serviços de produção, transrr.issão, distribuição, utili7.i 1 ÇÜO e exploração
de energia sob a jurisdição regional c não af'étas às C. E. O.
17. Organizar o Relatório Anual de suas atividades.
Art. 54. À 3" Secção, chefiada por Major, Q. S. G. nas 1", 2", 3",
4", 5", 7" e 9" R..Iv1. e por Cnpí tiio Das o", g" elO" R.Nr., íncumbe :
1. Estudar todos os assuntos relativos ao Patrimônio do Exército
j urtsdicionado da Região, em intima lig::Jç50 com os Serviços Regionais
da Diretoria do Scrvico do Patrimônio ela União.
2. Estudar e informar os processos referentes a aforamentos de terrenos do Domínio da União situados no território regional.
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3. Preparar o processamento relativo à aquisição, transferência e
arrendamento dos próprios nacionais sob a jurisdição do Ministério da
Guerra e situados no território regional.
4. Organizar e manter em dia o tombo e o cadastro dos próprios
nacionais sob a jurisdição do Ministério da Guerra e situados no território regional.
5. Zelar pelo bom estado e conservação do Patrimônio do Exército,
dentro do território regional, e sugerir as providências que se tornarem
necessárias ú defesa de sua integridade.
fi. Examinar e emitir parecer sôbre trabalhos ou assuntos correlatos
ao Patrimônio do. Exército e ele sua alçada.
7. Manter em dia c em ordem a escrituração dos trabalhos de sua
alçada.
S. Eseriüu'ar, mantendo em dia e em ordem, a carga distribuída à
Secção.
D. Ol'ganiz;H' o Rclat ór io Anual de suas atividades.
CAPíTULO

III

Das atribuições funcionais
Art. 55. Ao Chcle do S.R.O., Coronel nas 1', 2\ 3'", 4", 5', 7" e
9" H.lVL e Tenente-Coronel nas 6", 3" ela' R.rvl., todos elo Q.T.A.
(Eng-cnhell'os Construtores ou Eletrieistas), iX1CUIT',bc:
1.

Or-ientar, coordenar e fiscJliz3r

,"5

atividades dos diferentes

órgãos do Serviço, baixando diretriz"s e instruções e propondo ao Cmt.
c1a Reg;~lo ou ao Diretor da D. O. li" ii;., quando escapar da sua alçada,
l·cguliJ.rid~:Hlc

dos trabalhos a seu cargo.
do matei-ia! e equipamento necessário às
ob1'83 l."('.~:(onais~
ínstrucõcs da D. O. F'. li;. e regular o rocebimr-nto, rp'111;;zcn.:t!ncnto c tl distr ibuiçfio dos 111CSITiOS.
~.
I~csponsabilizal'·-~;e pelo bom fu:nc.lcnarnento da Serviço Regional.
<1. Estudar com os Chcf'cs de ScccflD os planos de ~rabalho das
mesmas c aprovú-Ios.

::s Dicdir'l,ns eonvcuicntcs (\
L~.

a(111isil~,~~O
Scr~L1l1do as

F'TOpOf a

5. L;;;},cciolltll' OH ordenar as Jnspccõcs dos trabalhos afetos a cada
órgão subordinado, em conf'orrn idadc com o plano aprovado pelo Cmt.
da Hegião, pl'OpC>lle!:J, se f'ôr o CDeO, ;l,; medidas que se fizerem. mister
para o bom and.uncuto dC:~.~~)€S trab~:tlhcs.

G. Decidir, era nome do l)iret.cl' da D. O. F. E., sôbrc questões técnicas d;1. alcad« (;0 Ser viço e a respeito das quais já houver doutrina
f irmada.
7. SUblYlch~1' ú D.().F.E., via hicrúrqu ica, tôdas as questões técnicns de ÜltCt<~ssc (~O S:~rv~{:() quo, ror qll;-_ü~;quel' cívcunstâncías, escapem
ao úlnbito de suu :JIçiJc'.a.

Estudar e propor as dotações de material dos órgãos do Serviço.
Propor a distribuicâo de quantitativos por conta de dotações
ou verbas otcamcntúrias 8L..ibuí.Ias da Servlc;o.
10. SubmetlT;} D. O F .1':.. via htcrárquica, a proposta orcamentárIn para o ano seguinte, de acôrdo com as necessidades da Região
atendidas pelo S.B.O.
11. Julgar os projetos das obras novas regionais cujos orçamentos
não ultrapassem a Cr(~ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).
12. Julgar as obras referentes à conservação de imóveis; reparos
e pinturas.
C.

n.
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13. Submeter à apreciação da D. O. F . E., via hierárquica, os projetos e orçamentos das obras regionais superiores à cifra citada no número anterior.
14. Apresentar ao Cmt. da Região e à D. O. F . E., os relatórios das
inspeções que realizar.
•
15. Enviar ao D. T . P . E., via hierárquica, mapas do pessoal técnico especializado na esfera de atividade do S. R. O.
16. Encaminhar ao Cmt. da Região Militar o expediente dos
assuntos que devam ser publicados em Boletim Regional e que interessem às Unidades, Repartições c Estabelecimentos regionais.
17. Propor a divisão do território regional em Setores de Obras.
18. Designar os Chefes e Auxiliares dos Setores ~e Obras.
19. Remeter à D.O.F.E., até o dia 5 de cada bimestre, a fôlha
de andamento das obras a cargo do Serviço.
20. Zelar pela 'fiel execução das resoluções do Cmt. da Região e do
Diretor da D.O.F.E.
21. Remeter à D -,0 . F . E. o relatório de conclusão de cada obra
contendo fotografias e documentos atualizados da mesma.
22. Ter em dia, devidamente escriturado, o Caderno de Registro
de Informações do pessoal do Serviço.
23. Responder pela carga do material distribuído ao Serviço, trazendo-a escriturada em dia e em ordem.
2'±. Manter atualizado o rcgisto de preços dos materiais e equipamentos para construcão e mão de obra a empregar nos trabalhos a
cargo do Serviço, enviando-o por cópia, à D. O . F'. E.
25. Elaborar especificações e demais documentos necessáríos às
concorrências ou tomadas de preços de matcrlais c oxccucão de serviços.
26. Fazer lavrar, em livro próprio do Serviço, os Têrmos de Ajustes
ou Contratos, de acôrdo com a legislação vigente.
27. Rubricar os livros de escr-ituração do Serviço.
28. Fazer a entrega das obras regionais concluídas à autoridade
competente, na forma estabelecida nas instruções em vigor.
29. Exercer, sôbre o pessoal que lhe estiver diretamente subordinado, as atribuições que, pelo R. L S . G. e pelo R. D. E., são conferidas
aos Cmts. de Unidades Incorporadas.
30. Dar conhecimento ao Cmt. da Região das ordens e instruções
recebidas da D.O.F.E.
31. Corresponder-se, diretamente, com a D.O.F.E. sôbrc assuntos
técnicos.
32. Remeter à D.O.F.E., via hierárquica, até o último dia do mês
de janeiro, o Relatório Anual das atividades do S.R.O.
33. Propor a organização das C. R. O., quando as necessidades do
Serviço o exigirem e fiscalizar os encargos que lhes forem afetos.
Art. 56.

Aos Chefes de Secção, incumbe:
1. Dirigir, coordenar e fiscalizar todos os trabalhos afetos à Secção,
sendo pelos mesmos responsáveis perante o Chefe do Serviço.
2. Dirigir ou fiscalizar a execucâo de obras afetas aos Sectores de
Obras.
3. Executar trabalhos técnicos determinados pelo Chefe do Serviço.
4. Distribuir os trabalhos da Secção pelos seus auxiliares e providenciar para que os mesmos sejam executados com perfeição e sem
delongas,
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5. Auxiliar o Chctc do Serviço em todos os trabalhos de sua alçada e substitui-lo nos ,;eu:; impedimentos, de acôrdo com a ordem hierárquica.
6. Zelar pela fiel execução das resoluções do Chefe do Serviço.
7. Comunicar ao Chefe do Serviço qualquer irregularidade que
encontrar no andamento dos trabalhos que lhe forem afetos.
g. Responder pela carga do material que lhe fôr distribuído, trazendo-a devidamente cscrituruda .
9. Subscrever os pedidos de material para a Secção.
10. Mandar or1';anízar e manter em dia o arquivo e escrituração
da Secção.
11. Examinar e emitir parecer sôbre assuntos da especialidade
da Scccâo .
12. Tomar as providências necessárias a fim de que sejam facultados à Secção, todos os meios indispensáveis à boa marcha dos trabalhos.
13. Responsabilizar-se pela fü~l execução de todos os encargos que
lhes forem utríbuidcs .
14. Organizar e fazer entrega, até o dia 1 de cada bimestre, das
fichas de andamento das obras a cargo do Serviço (1' e 2· Secções).

E. Organizar e fazer entrega, até 5 de janeiro de cada ano, do
Relatório Anual das atividades da Secção.
Art. 57. Aos Adjuntos das 1· e 2" Secções incumbe chefiar ou auxiliar os serviços afetos aos Setores de Obras.
Art. 58. Por conveniência do serviço poderão ser organizadas
C.R.O., diretamente subordinadas a08 S.U.O., e regidas por instruções
elaboradas pela D. O. F . g. e aprovadas pelo D. T . P .E.

TITULO VI
DOS DEPóSITOS REGIONAIS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CAPíTULO I
Finalidade e organização
Art. 59. Os Depósitos Regionais de Material de Construção, diretamente subordinados <:1O': S. R. O ., são órgãos regionais recebedores e distribuidores do S. O. F. E. do material e equipamento para construção citados no art. 33 dêstc Regulamento.
Parágrafo único . São suas finalidades:
1. Receber, classificar, armazenar e conservar o material e equipamento para construção dest incdos aos S. R. O.
2. Fornecer ,1OS órgãos do Serviço o material e equipamento necessários ao cumprimento ele suas missões.
3. Receber o material e equipamento de construção recolhidos pelos
órgãos do Serviço, recuperando o que estiver em mau estado, quando
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econômicamente passível de recuperação e dentro de suas possibilidades
orgânicas.
4. Providenciar a reoarncão do material e equipamento em mau
estado, passível de reparação econômica, quando não fôr possível sua
-recuperação com os recursos próprios,
5. Descarregar ou vender, mediante concorrência pública ou administrativa, o material e equipamento em mau estado não suscetíveis de
recuperação, tudo na forma Lia legislação vigente e mediante ordem superior.
Art , 60. O Depósito Regional de Material de Construção compreende:
t , Chefia;
2. Secção de Armazenagem :
a) Encarregado;
b) Armazéns.
3. Oficina de Manutenção:
a) Encarregado;
b) Secção de Suprimento;
c) Secções de Reparações.
§ 10 • Os Depósitos Regionais serão progressivamente organizados
tendo em conta as necessidades do Serviço Regional de Obras e os recursos que lhes forem concedidos.

§ 2 0 • A 1~ R. M. não disporá de Depósito Regional, sendo as necessidades de suas obras supridas pelo Dp , C. M. C.

CAPÍTULO

n

Das atribuições orgânicas
Art. 61. As atribuições orgânicas dos Depósitos Regionais são as
mesmas previstas para o Depósito Central de Material de Construção-e relativas, naturalmente, às necessidades regionais.
CAPÍTULO III
Das atribuições funcionais
Art. 62. Ao Chefe do Depósito, oficial do S.R.O. (Engenheiro
Construtor ou Eletricista), incumbe:
1. Promover o fornecimento do rnaterí al e equipamento de modo
a manter o perfeito andamento das obras a cargo do S.R.O.
2. Solicitar ao Dp . C. M. C., por intermédio do S. R. O., o material
e equipamento relativos às suas nccessídades.
3. Informal' ao S. R. O., trimestralmente, a movimentação e estoque
do material e equipamento.
4. Providenciar, após verificação de vantagem orçamentária, a recuperação de material e equipamento em mau estado recolhido.
5. Realizar, quando autorizado, concorrências para a venda de matéria prima relativa ao material e equipamento não recuperáveis.
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Solicitar os transportes necessários ao serviço do Depósito.

Art. 63. Aos Encarregados da Secção de Armazenagem e da Oficina de Manutenção, civis, incumbe cumprir e fazer cumprir as determinações do Chefe do Depósito.

TÍTULO VII
DISPOSIçõES DIVERSAS
CAPiTULO I
Gerais
Art. 6·1. Por obras militares entendem-se todos os trabalhos de
construção (criação, conservação, reforma, adaptação ou ampliação) de
quartéis, edifícios, fábricas, hospitais, depósitos, fortificações, estradas,
obras d'artc, aquavías e outros peculiares exclusivamente à profissão dos
Engenheiros Construtores ou Eletricistas.
Art. 65. É condição essencial para a justificação de qualquer despesa com obras militares a aprovação de seus projetos e orçamentos
pelo Dhctor da D. O. F. E., ou pelos Chefes dos S. R. O., quando se
trntar de obras esocciticadus nos ns, II e 12 do art. 55.
Parágrafo único. Tôdas as obras, instalações, fortificações devem
ser executadas dentro elos orcamontos aprovados; nenhum refôrço orçamentário deverá ser solicitado sem minuciosa justificação de motivos.
Art. 66. Nenhuma alteracâo ou modificação poderá ser feita nos
imóveis da União, sob a jurisdição do Ministério da Guerra, sem prévio
parecer da D.O.F.E.
Art. 67. Nas obras e instalações militares em que forem empregadas
praças do Exército. a estas será abonada uma gratificação diária prólabore. em fôlha especial, e cujo valor será fixado pelo Diretor da
n .O . F . E. de acôrdo com a natureza do serviço e capacidade de trabalho
que revelarem, correndo as despesas ú conta do orçamento da própria
obra.
CAPÍTULO II
Transitórias
Art. 63. O efetivo em praças para o Serviço de Obras e Fortificacões do Exército será fixado nelo Ministro da Guerra, mediante proposta do E.M.E.
. .
Art. 69. Os efetivos do pessoal civil para oS. O .F . E. serão fixados mediante proposta do Diretor da D. O. F. E., feita ao D. T . P, E.
Art. 70. A organização do S. O. F . E. Iar-se-á com a possível brevidade, aproveitando, como núcleos de formação, os elementos especializados das 2", 3" c 4" Secções e Comissão de Tombamento da antiga D.E.,
dos Serviços Regionais de Engenharia e dos S.E. do D.A.C., da D.M.M.
e da D.M.E.
Parágrafo único. Passarão com êsses elementos os encargos e verbas
xorrcspondentcs.
Art. 71. Poderão continuar diretamente subordinados ao Chefe do
D. T.P .E., até a conclusão de seus trabalhos, as Comissões Especiais de
Obras em funcionamento sob tal dependência na data da aprovação dêste
Regulamento.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1947.
Canrobert P. da COMte
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ANEXO 11
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DECRETO N." 23.199 -- DE 12 DE
JUNHO DE 1947
Determina a incorpor açõo ao Fundo
de Indenizações do

ciona.

v~lor

que men-

O Presidente da Repúblic s, usando da atribuição que lhe confere o
Art. 87. item I. da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2.°
do art. 1.0 do Decreto-lei n.': 5.777,
de 26 de agôsto de HH3, decreta:
Art. 1.0
O produto apurado na
venda das ações representativas do
capital da Sídapar S A. - Usina
Siderúrgica e Laminadora Nossa Senhora da Aparecida, com séde na cidade de São Paulo, será recolhido ao
Fundo de Indenizações de que trata
o artigo 3.", do Decreto-lei n.v 4 .166,
de n de março de 1942.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de junho de
1947. 126.° da Independência e 59."
áaRepública.
EURICO

G.

DUTRA

Raul Fernandes.

DEORETO N.o 23.200 - DE 12 DE
JUNHO DE 1947
Aprova, com modificações, as alteracões introduzidas nos estatutos da
"'A Equitativa dos Estados Unidos
do Brasil".
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam aprovadas ? s alterações mtroduzídas nos estatutos sociais da "A Elqui,tativa dos Estados
Urridos do Brasil", sociedade mútua
de seguros de vida, com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, autortzada
a funcionar pelo Decreto !1." 2.245,
de 23 de março de 1896. conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de 26 d'e marco de 1947, mediante as condições abaixo:
I - Os estatutos são aprovados
com as seguintes atteracões:
a) o art. 2.°,
2.°, será assim redigido: "A sociedade poderá, mediante autorização, concedida por decreto
do Pod'21' Executivo, operar nos ramos
elementares, de acôrdo com a legislação vígente e futura".

*

EXECUTIVO

b) no art. 10, letra g, onde se díz ;
..Até 30 de março de cada ano ou no
dia imediato se aquêle fôr feriado ou
domingo", diga.sc: " ... Até o fim de
março de cada ano",
c) no art. 15, § 3.°, onde se diz:
"E cem mais de 0:1'$ 5.000,00 do capital segurado", diga-se, em seguida às
pala-vras H~:eslg.ate de seus contrntos",
o seguinte: "ou a de ter o contrate>
mais de 3 anos de vigência".
c) Dê-se ao art. 17, li 2.°, a seguinte redação: "No caso de ausência ou impedimento superior a cento
e vinte dias a Diretorfa escolherá um
sócio para, em caráter provísórío,
substítuír o Presidente ou o Diretor
impedido, e, no caso de prazo inferior observar-se-á o seguinte: se o
Impedido Iôr o Presidente, desígnará
éste, entre Os demais diretores, seu
substituto, o qual acumulará as funções, e se o impedido fôr qualquer
outro diretor, suas funções serão
acumula.das pelo Díretçr restan.~e, que
as acumulara automátícamente' .
e) no art. 19, li 3.°, alínea b, Iaçase a seguinte alteração: depois do
Substantivo "sociedade" e antes do
adjetivo <ohservadas" diga-se: "a,gen_
tes ou procuradores".
j) substitua-se a redação do § 4.°
do art. 19 pela seguinte: "As apóüces
emitidas pela sociedade serão asstnadas por dois diretores, por um diret.or e um procurador ou por dois
procuradores especialmente constituídos" .
g) suprima-se a letra g do art. 21.
h) suprima-se do texto do arr . 24,
~ntr,e as expressões "todos os sócias"
e "farão jus a IUICros anuais" as palavras: "com direito ao resgate dos
seus contratos", e, em seguida à expressão "incluídas nestas as reservas
e amortizações legais", acresceu tê -se
a seguinte: "fazendo-se trienalmente
a respectiva dístríbuição".
i) substitua-se a redação do pará;
grr.fo único do art. 24 pela seguinte
"A parte do lucro a distribuir, relativo à carteira de s·egurcs em grupo,
será apurada separadamente, de acôrdo com o plano aprovado pelo D~
parcamente Nacional de Seguros Prí ,
va dos e Capitalízaçâo e dfis,tríbu~d;a
entre as diferentes apólices mestras,
proporcionalmente ao lucro relattvo a
cada uma, apurado também de acôrdo com o plano acima referido".
j) no art. Z5 a alínea d passará
a ser e e a d terá a seguinte redação:
"5 ')'ó para o Fundo de Prevídêncía".
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11 - As alterações consignadas na
csáusuãa precedente deverão ser aurovacas em assembléia geral extraord!nárra dos acionistas, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contado" da
data da publicação cêste Decreto.
Art. 2. o A sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar, sôbre o objeto na autcrizaçào a que alude o presente Decrf "o.
Art. 3. o Revogam-se .'\5 dtsposiçõcs
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de
1947, 126. o da Independência e 59, o da
R>,·pública.
EURICO

G.

DUTRA

Morvan de Figueiredo

DECRETO N.o 23.201 - DE 17 DE
JUNHO DE 1947
Aprova projeto e orçamento pa.ra construção do cais do Caju, no pôrto do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de Cr$ 145.739.333,80 (cento e
quarenta e cinco milhões setecentos e
trinta e nove mil e trezentos e trinta
c três cruzeiros e oitenta centavos:
os quais com êste baixam. devidamen:
te rubrtcarlos, para a construção do
cais do Caju. no põrto do Rio ,'e Janeiro. devendo as respectivas despesas
até o limite indicado, correr á cont;
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dos recursos da Administração do
Porto do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da
República.
Eunrco G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.202, DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Transfere funções da. Tabela Numérica Ordinária de Extranurneráriomensalista
do
Estabeleetmento
Central de Transportes para igual
Tabela do Gabinete do MinistrO
tôdas do Ministério da Guerra.
•

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas na
forma da relação anexa, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento
Central de Transportes da Subdiretoria de Transportes para igual tabela
elo Gabinete do Ministro, tõdas do
Ministério da Guerra, 6 funções de
motoristas, sendo 3 de referência IX
e 3 de referência X.
Art. 2.° As funções a que se rere.,
re êste Decreto continuarão preenchidas pelos seus atuais ocupantes.
Art. 3.0 l~ste Decreto entrará 10m
vigor a partir de 1.0 de junho de 1947.
Art. 4.° Revogam.se as dísposíçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59,·
da República.
EURICO G. DUTRA
Canrobert P. da Costa.

~
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DElüRETO N. o 23.203 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Revoga e altera dispositivos do Regulamento Disciplinar do Exércitc Decreto 11.. 0 8.835, de 23 de fevereiro de 1942.

O presidm1te da Rer>ú.b:Jica, usando
da atrtbuíção que lhe conf-ere o artigo
Art. L o Ficam revogados os seguíntcs císposítívos do Regulamento
Disciplinar do Exército, aprovado 'pelo
Decreto n. o 8. 83õ, de ,23 de fevereiro
de 1942: - a alínea b do artigo 10:
o 3lI"tigo 11, § 1.0 e suas alíneas e §
2. o; o § 1. o do artigo 17 e o artigo
68.
Art. 2.° Os artigos 1.0 e 13, nümeIO 125, do referido Regulamento, passam a ter a seguinte redação:
" Art. 1. o Para fins disciplinares o Exército ativo a'brange, também, suas r>eservas.
Alrt. 13, número 125. Exercer o
militar, sem permissão do Ministro da Guerra, qualquer profissão
estranha ao servíço mihtar ou aO
da repartição ou estabelecimento
em que trabalha".
Art. 3.° O presente Decreto ,mtrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em eont.rârio.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1947;
1<26. 0 da Independéncia e 59.° da República.
EURICO

G. DUTRA

Canrobert P. da Costa

DEOR:&"TO N. o 23.204 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da oonstituição, e nos têr,
mos do art. 1. 0, a.línea 11., do Decre:to-lei n .v 3.195, de 14 de abril de
:1941, decreta:
Alrt. 1. o Fica extinto (1) um cargo da class- I, da carreira de Dentista, do QU3Idro permanente, do Ministério da Justiça e Negócios Intemores, vago em virtude da promoção
de Ercilia Ornélas, devendo a dotação
correspondente ser levada a credito
:ela Conta-Corrente do mesmo Quadro
do referido Mlnistérío.
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Art. 2.0

Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1947;
126.0 da Independência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA

Benedito Costa Netto

DECRETO N. o 23.205 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Extinçue ca"g'o excedente

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da oonstítuícão, e nos têr,

mos do art. 1.°, nHnea n, do Decre<to-l,ei n. o 3.195, de 14 de abril de
1194.1, decreta:
Act. 1.0 Fica extinto (1) um cargo da classe K, da carreira de EUgle_
nheíro, do Quadro Permanente, do
Ministério da Jus'tiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Tasso da Cunha Oavalcântl,
devendo a datação correspoIi7étente s'~r
levada a crédito da Conta-Corrente
do mesmo Quadro do referido Minis"

térío ,

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1947;
126.° da Independência e 59.° da Repú-

iblica.
EURICO G.

DUTRA

Benedito Cosia Netto

DDCRETO N. ° 23.206 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Extingue cargo excedente

o Presidente da Repú'blica, usando
da atcíbuíção que lhe confere o artigo
87, item I, da G[}11stituição, e nOS têr,
mos do art. 1. 0, alínea n, do DecreIto-lei n .v 3.195, de 14 de abril de
11941, decreta:
A,r,t. 1. ° Ficam extintos 2 (dois)
cargos da classe l, da carreira de
Médico, do Quadro Permanente, cio
Ministério da Justiça e Negócios 1'11_
teriores, vagos em virtude das promoções de Sílvio de Sá Freire e de
Alberto Barbosa de Magalhães, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente
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eLo mesmo Qmdro do r·cferido Minis_
tério .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contr ário.
Eio de J,meiro, 1.3 dt' junho de 1947;
126.° da Iridependência e 59. 0 da Re·públíca.
EURICO

G. DUTRA

Benerlíto Costa Netto

EXECUTIVO

nistério da Justiça e Negócios Inkricrcs, vagor, em virtude da nomeação
para outro cargo de Carlos Fernandes
P.eres e da promoção de Alberto Lopes,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito na Conta-Corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° R,evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 13 de junho de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

(':') DECRETO N.o 23.207 -- DE 18 DE
JUNHO DIE 1947

G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

Extingue cargos excedentes

O Presidemte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Gcmstituiçáo, e nos têr.
mos do art , 1. 0, alínea n, ào Decreto-lei n .« 3.195, de H de abril de

DECRETO N.o 23.209 - DE 13
DE JUNHO DE 1947
Suprime cargo provisório

Art. 2.° Revogam-se as dislJOsições
em contrário.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.o 3.195, de 14 de aorll de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe I, da carreira de Farmacêutico do Quadro Permanente, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de
Oscar Inocêncio de Araújo Costa, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Qua,dro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em co.itrárlo.
Rio de Janeiro, em 18 de junho de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da
República.

Rio de Janeiro. 18 de junho de 1947;
126.° da Independência e 59.° da RepÚblíca

Benedicto Costa Netto.

11941, decreta:

Art. 1. ° Ficam extintos 5 (cinco)
cargos da classe I, da carreira de
Dacttloscopista, do Quadro Permanente, do Ministérío da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das
promoções de Demétrio Monteiro da
Franca, Raul Duarte Beirão e Aníbal GuiJ.narães; da, nomeação para
outro cargo de Lauro Pereira da Silva e da Aposenadoria de Oscar Ferreira Nunes, devendo a dotação corIrespondente ser levada a crédito da
'Conta-Corrente do mesmo Quadro do
treferído Mínístério .

EURICO

G.

EURICO

G.

DUTRA.

DUTRA

Benedito Costa Netto

DECRETO N.o 23.210 - DE 18
DE JUNHJO DE 1947
Extingue cargo excedente

DECRETO N.o 23.208 - DE 18
DE JUNHO DE 1947
Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea ti, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 2 (dois) cargos da classe G, da carreira de Almoxaríte do Quadro Permanente, do Mi-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941.
decretei:
Art. 1.0 Fica extinto 1 (um) cargo
da classe I, da carreira de Técnico de
Administração, do Qua.dro Permanente, do Ministério da J·ustiça e Negócios Interiores, vago em virtude da
exoneração de João Roberto Moreira,
devendo a dotação correspondente ser

ATOS

no

PODER

EXECUTIVO

mesmo Qua;dro do referido Ministerio.

DECRETO N.o 23.212, DE 18 DE
JUNHO DE 1947

Art. 2.° Revogam-se as císpostçõcs
em contrário.
Rio de Janeiro, em, 13 de junho de
1947, 126.° da Indep-cndêEciae 59.0 ca
República.

Cria a Tabela Numérica Ordinária
de Extrarnnneràrio-mensatista do
Hospital de Aeronáutica de Recife,
do Ministério ela Aeronáutica.

levada a crédito da Conta-Corrente do

G. DuTR.~.
Benedicto Costa Netto.
EuRICO

DECRETO N.o 23.2l.1 - DE 13
DE JUNHO DE 1947
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 2 tdois) C3-rgos da classe F, da carreira de Estatístíco-Auxilíar. do Quadro Perrnanente, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da
promoção de Aristides Mendonça e da
exoneração de Milton Medronho Guimarães, devendo a dotação correspendente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do refendo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Roio de Janeiro, em 18 de junho cie
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

O Prcside.ute da Repúblíca. usando
da atribuição que lhe 'contere o artigo S7. item I, da Ccnstltulção, decreta:
Art. l.0 Fica criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Hospital de Aeronáutica, de
Recife, da Diretoria Geral de Saúde
da Aeronáutica do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância anual de Cr$ 399.600,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos cruzeiros) correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, do Anexo
n.? 13 Ministério da Aeronáutica,
do Orçamento Geral da República
para 1947.
Art. 3.° :8ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho ele 1947,
126.° da Indeoendêncía e 59.0 da República.
.

G.

EURICO G. DUTRA.

EURICO

Benedicto Costa Netto.

Armando Trompowsky

DUTRA

MINISTltRIO DA

AE,RONAUTICA

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DA AERONÃUTIC A -
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DECRETO N." 23.213 --- DE 18
I)~~

~:r UN"IIO

I)EIS '~l '7

Crie a Tcbcla Numérica Ortiin.àrio. de
ETtranlunerário-'i"nensalistu da Po~i
clínica de Acroruiutica de Sào Paulo,
(ia Diretoria de Saúde c?a A eronáutiCCI. cio Ministério ria Acronouiica.

O Presidente da

r~epúb1iea,

usar-do

cLt :üi"i]}uiç,io que lhe contere o .uti~{O grl. item I, da Constitui~:5"D, decreta:

, /üt. 1.0 F1ica criada, na rorma na
relação anexn, a Tauela Numérrca Ordinária de Extranumru'árm-mensaliata
da Policlínica de Aeronáutica de Siio
Paulo. da Diretoria (j(~ Saúde da, .'\2ronáutíca (lo Ministr-río da Aeronáu-

tíca .

Art. 2." A despesa com a execução
do disposto no jlrese:1te Decreto, na.

EXECUTIVO

importância de Crs 199. SOO.OO (cento

e noventa c nove mil e oitocentos cruzeíros) 'H'U"iS correrá à conta da
V~rba 1 <'~ "P;õssoal, "Consignação rI
-- Pessoal Extranumerário, Subconsígnacâo 05 - Mensalista, Anexo 13
--- Ministério da Aeronáutica. do Orcarnento Geral da República --'pãrâ
li?±'i.

I\rt. 3.° :Este Decreto entrará em
vigor na c18 ta de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele ,Janeiro. 18 de junho de UH7,
126.° da Independência e 59.0 da Rcpública,
EURICO

G.

DUTRA.

Armando Tromiunnstc),

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
D.

s.

A. -- POLICLÍNICA DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO
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DECRETO N.o 23.214 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Seroiço de Pronto Socorro de Canóas do
Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, conforme relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerár1o-mensalista
do Serviço de Pronto Socorro de Canoas, do Departamento Hospitalar, da
Diretoria de Saúde da Aeronáutica do
Ministério da Aeronáutica.

EXECUTIVO

31'1

Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância anual de ors 112.200,00 (cento
e doze mil e duzentos cruzeiros), correrá à conta da Verba I - Pessoal,
Consignação Ir - Pessoal Extranumerário, Suboonsignação 05 - Mensalistas. Anexo n.s 13, Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da, República para 1947.
Art. 3.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Armando Trompowski.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÃÚIICA -
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DECRETO N.o 23.215 -- DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-Mensalista da
Base Aérea de Fortaleza do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8"1 item I, da Constituição, decreta:

'ü9

EXECuTIVO

tância de Cr$ 96.600.00 (noventa e seis
mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerárío, Subconsignação 05 - Mensalistas - Anexo 13 - Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art. 3. 0 f;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 1.0 Ficl alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Or-

dinária de Extra.numerárro-Mensa.lísta
da Base Aérea de Fortaleza. da 2. a
Zona Aérea do Ministério da Aeronáutic a ,
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impor-

Rio de Jan"iro, 18 de junho de 1947,
126." da Independência e 59. 0 da República.
I:l'"RICO

G.

DUTRA.

Ao rmando Trompowski.

<:V

""o

MINrSTÉ:RIO DA AERONAUTICA -

2.a ZONA A);;REA

BASE AÉREA DE FORTALEZA
SITUAÇÃO PROPOSTA
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XI
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DO
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DECRETO N.O 23.216 - DE 18 DE
JUNHO DE 1947
Altera a 'Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista de
repartição do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art , 1.0 Fica alterada, na forma
da relação anexa, a I'abela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Intendência da
Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impor-

CoI. das Leis -

VoI. IV.

321

EXECUTIVO

tãncía anual de Or$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil cruzeiros) correrá a conta da Verba I
- Pessoal, Oonsignaçao rI - Pessoal Extranumerário, ,ubconsignação
05 - Mensalistas, Anexo 13 - Ministério da Aeronáutica. do Orça.,
mento Geral da República para 1947.
Art. 3.° f.:ste Decreto entrará em
vigor na data da publicação.
Art , 4.° Revog:u:a-se as d~SPD2,iç.ões
em con trárío .
123.° da Independênda e 59: da ReR'o de Janeiro, 18 de junho de 1947.

pública.

EuRICO

G.

DUTRA.

Armando Tromqxnosks),

Fls. 21

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

W

Nl

DIRETORIA DA INTENDÊNCIA DA AERONÁUTICA
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DEORirDTO N.o 23.217 --- DE 1B DE
JUNHO DE 1947
Declara extinta a iiiternenctio na
Manaus Tranucaus &:- Ught Company Limit.etl .
O Presidente ela R,c;pública, US::UKto

da

atrihuj~tio

nuc lhe confere o arConstttulçào, de-

tígo 87, n." I, - da

ereta:
Art. 1° Flea extinta a interven.,
cão 11a "Munaus Tr.nnwav & Líght
Cnm pn ny Ltmit.ed" ck;'Cretada nos tér..
mos do IJ'ccrdo-lei n.v 9.6a1, de 16 de
agõsto c;,, 1!H6.
Art. 2° J'.~:>te Decreto entrará em
vüror na data, de sua publícacão, revo ,
g'ucia.'; as dispcslcêes em contrário.
Rio de Janeiro, 18 ci.e junho de 194'7,
126.° da Indepenú1':ncia e 59." da República.
EUlUCO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
DEcn·:r~ro

N.o 23.218 -

DI~

20 DE

JUNHO DE 1947

Autoriza a Corn.panh.ia Paulista de
Fôrça. e t.ui: S. A. a estender os
seus serviços âe energia elétrica ao

murdcipic de Iacanoa; Estado de
Suo Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuíçáu que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
de acôrdo com o disposto no Decreto -Icí n. o ;). 0~i9, de 5 de março
de 1940,
Considerando que a autorízacâo
anteriormente concedida pelo Decreto n.? 21. no, de 27 de ilgôst,() do
1946, à Comnanhh Paulista de Fôrça
c Luz S. A'., para estender os seus
scrvícos de euergia elé trica à sede
do municípto de Iacanga, caducou
por não terem sido apresentados, no
prazo \n'(',-x~rito, os necessários estu-

dos " i)ro.i(~t()S;

Considerando, porém, que a providêneLl '.e faz mister e que devem
SOl' estendidos ao municipio de Lacanga. c não somente à sua sede, os
serviços da empresa conccssíonártu:
Considerando, ainda, que os estudos ;1!'climinares, já realizados, para
o est ibelccímcnto da linha de transmissão que visa n tal objetivo, demonstraram a superioridade técnica
da ligação em ttaju, ao invés de Ibi-

ExECUTIVO

tinga. como constava daquela primi-

tiva autorização;

Considerando, por fim, que a medida foi julgada conveniente pelo
C.ons~ll:G . Nacional de Aguas e Energia Eletrlca~
Decreta:
Art. 1.0 Flea a Companhia Paulista de Fôrça e Luz. S. A. autorizada a estender os seus serviços de
energia. elétrica ao munícímo de Iacanga, Estado de São Paulo.
Are. 2.° Para cumprimento do díspOSGO no artigo precedente deverá
a mesma emprêsa :
I - Construir uma linha de transmissão, em circuito trltásíco singelo,
sob a tensão nominal de 11.000 Volts
e f'requêncía de 60 ciclos por segundo, entre as cidades de ltaju e Iacanga, ambas no Estado de São
Paulo;
II - Estabelecer redes de distribuição de energia elétríca na sede
do munlcípio, para serviços públícos,
de utilidade pública e comércio de
energia;
III - Instalar subestações transformadoras e postos de transformação que forem necessários.
Art. 3.° Sob pena de multa de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros) por dia excedente, a interessada obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricult/ura, dentro dos
trinta (30) dias seguintes à sua publicacão:
TI - Apresentar à mesma Divisão
de Aguas, dentro de sessenta (60)
dias, contados da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentes respectivos;
III -- Irrleiar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Mínistro da Agricultura.
Art. 4° A Companhia Paulista de
Fôrça e Luz S. A., logo que Iõr no-

tificada, oportunamente, pelo Conselho Naclonal de Aguas e Energia.
Elétrrca. promoverá o fornecimento
de energia elétrica à localidade de
Soturna, sita no município de Iacanga. ficando desde já autorizada a
estabelecer as necessárias ligações e
Instalações para êsse fim.
Art. 5.° As tarifas de rornecímenti de energia elétrica, no munícíçio de Iacanga, serão fixadas pela
Divisão de Aguas, do Departamento

no
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Nacional da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1947.
126." ela Independência e 59.° da República.
EURIao G. DUTRA.

EXECUTIVO

DECRETO N,o 23.220. DE
JUNHO DE 1947

2{)

DE

Autoriza a Com1Janhia Sul Paulista de
Fôrça e Luz
construir uma linha
de transmissão com a tensão nominal de 15kV e a extensão aproxi1nada tie 60 quilômetros, entre senaé«
e Venceslau Braz, e urna derivação
com a extensão de cêrca de 1i5 qui.
lometros, que, partinà"o de ponto
dessa linha, atingirá a cidade de JaUllaricdva, Estado do Paraná.

a

Daniel de. Carvalho.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojicial, por falta de pagamento.

DECRETO N.O 23.219 - DE 20 DE
JUNHO DE 1947
Transfere à Companhia Aços Especiais
Itabira a pot.êncie de 12. OOOkW do
aproveitamento da cachoeira do
Salto, no rio Piracicaba, município
de Antônio Dias, Estado de Minas
Gerais, outorgada à Companhia Vale
do Rio Doce S. A. no art. 2.° do
Decreto 17.045, de 3 de Novembro
de 1944 que concedeu conjuntamente
a ambàs as emprêsas a utilização
daquela fonte de energia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 180 do Código de
AgulW, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida à Companhia Aços Especiais Itabira a potência de 12.000 kW atribuída
Companhia Vale do Río Doce S.A. pelo
art. 2.° do Decreto n.O 17.045, de 3
de novembro de 1944. que concedeu
conjuntamente a ambas as emprêsas
o aproveitamento, para uso exclusivo,
da cachoeira do Salto, no rio Piracicaba, município de Antônio Dias,
Estado de Minas Gerais.
à

Art. 2.0 A Companhia Aços Especiais
ltabíra passa a ser a única titular da
concessão e por ela responde.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíções
em contrárío.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1947,
126. 0 da Independência e 59.° da República.
EuRICO O. DUTRA
Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23.221, DE 20 DE
JUNHO DE 1947
Outorga à Ernprêsa Fôrça e Luz de
Lnluuimas concessão para o aproveitamento de energia hidrtnüicc; na
corredeira Lage de Baixo, situada no
rio Meia Ponte, distrito de Itaberaí,
município de Lnliunias, Estado de
Goiás.

Não foi publicado ainda no Diário
Oticial, por falta de pagamento.
DECRETO N,o 23.222, DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Outorga concessão à Companhia Fabril
Mascarenhas para o aproveitamento
pro.qressivo de energia hiclráulica da
cachoeira do Funil, situada no rio
do Peixe, entre os 11tUnicipios 11e
Dom 8il7Jério e Ponte Nova. no Estado de Minas Gerais.

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

DECRETO N.o 23.223 - DE 21 DE
.JUNHO DE 1947
Prorroga o prazo a que se refere o artiço 1.0 do Decreto n:" 17.812, de 16
de [euereiro de 1945.

O Presíriente da Repúb1ica" usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, número T, lia Constituição, e tendo
em vista
que dispõe o Decreto-lei
n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:

°
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Art. l° Pica prorrogado por dois (2)
anos, a contar da data da publicação
do presente Decreto, o prazo a que se
refere o artigo LO do Decreto numero
17.B12, de lu de fevereiro de 1!J45,
que autorizou o cidadão Oscar F'ilgucíras a pesquisar jazidas de rochas betumínosas e píro-betuminosus .- classe
IX ..- em uma área de 613,fJO há (seis_
centos e quarenta c três hectares e
sessenta ares) uituada no município e
zona rural de Pí ndamonltangaba , Estado de, São Paulo.
I

Art, 2.° E,~t3 IJTOrl'og'flG-ão é conterl..

..~a
l~O

nos tênnos da letra a do artigo 1."
Decreto.Jci

n."

9. 6{)5, ck 19 do

agôsto de 194-G.

.Art. 3.° l1cvogan1-se as cUsposiçôcs
wn contrário.
H,ic; {\.2 Ja-n:cJ:rü, :21 d(~ junhr. (h~
1.26.0 da Inrie'pr'11dé-ncia e ;~9.o da
pública.
EURIC'J

G.

~.,!,V7l

EXECUTIVO

to-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 Flca suprimido 1 (um) cargo da classe C da carreira de Servente
do Quadro Suplementar do Ministério
da Aeronáutica, vago em virtude da
uromocão de Eugênio Luís Daniel Liparoti, devendo a dotação correspon-

dente ser levada a crédito da contacorrente do Quadro Permanente do
referié o Minlstérto.

Art. 2.° Revogam-s'e as disposições
em ccntrárío .
Rio d,,: ,Janeiro, 23 de junho de 1947,
l~Ai.o da Independência e 59. 0 da Repút:;llca .
EURICO G. DUTRA
/u nuitulo TTOmpowsky

1),f~

DECRETO N.o 23.226 - DE 23 DE
JUNHO DE 1947

IJ1JTRl\.

Benedicto Cesta Nel'o.
DmCH']!~TO

Snprime cargo extinto

N.o 23.324 -- DE 23 DE
JUNHO DE 1n47

Extingue cargo excedente

O PTt'i'id,cllte dn Ropúbllca, usando
da 2.tribuiçàJ qu-e' lhe confere o artigo Wi, item I, c1~1 Con;;tituição, e nos
térmc., (:0 art. lY, n,línca. n, do Doereto-lei I1 C 3.195, de H dr: abri l de 1941,
decrcta ;
Art. I.? Fica cxLinto 1 (um) cargo
da c!as:,e M d,: earl'cÍla de En:,'C'lJl1e'i1'0 ck Qu'dro Ptrmn neute do Ministcrio d.::t Acrcnáutica. vago ern virtude da p:'c:moc2,o de ,Jorge Muniz, devendo a dotacão correspondente ser
levnc:J ~'"\. cródit.o da conta corrente elo
mesmo Quad:'o e Ministério.
Art , ~),o Et'vcH,am-se as disposições
em contrário.
lUo de cI0n:'i1'o, 2a de junho de 19r17,
126. 0 (1<1.
blíca .

Ind(:n("ndôneL~

.

EUHICO

r 50.0 da

O Presidente da República, usando
C'r< at;'jbujção que lhe confere o artí1]'1, item T, da Constituição, e nos
do art. 1.0, alín-ea n, do Decreto-Jei n .v 3 .193, de 14 de abril de 1941,

[(O

j

G. DUTRA

do QU:'.dro Suplcmen tar do MinisCi.(l Aeronáutica, vago em virtude
prcmocáo de Deusdedít Florentino

0-"0

: 11

devendo a dotação corresser levada a crédito da con'('.()~T'T:te do Quadro Permanente do
rC{,;l'i:jc Ministerto.
Art. 2:) n,cvogarn~S'e as disposições
:.,-t con!..~·:»riu.
te.i'.)
.Ia.neiro, 23 de junho de 1947,
l.?GY ü::l ll~depe'ndência 059. 0 da Repúc..~os f~:~ntos,

E,unlco

G.

DUTRA

Armando 7'r011!p01Oslcy

R'~,ilÚ-

Armando Tronvpcncslcu

\1':; l° Pica suprimido 1 (um) carda ç;c;c.se P cL, carreira de Artítí-

n;;:CRl2:,TO N° 23.227 DE 23 DE
JUNHO DE 1947
S'Upri?ne cargo extinto

DE:CH·E'I'O N.O 23.225 _.,- DE 23 DE
,JUNHO DE 1947

O P:'(',,!dcllte da República, usando
d:J ;lt."r:i;)J.Iiçf~.<r que lhe confere o arti-

Suprime cargo extinto

tôrnlíx
,:',..IG. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941,
uccrcta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe' D da carreira de S~,r-

O Presideu te da RepúbEca, usando
da atribuição quo lhe confere o artigo 87, ítem T, da Constituição, e nos
têrmos do 2.1't. 1.0, alínea n, do Doere-

~.;n

E7, itorn T, da Canstituiç·áo, e nos
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vente do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica, vago em virtude da aposentadoria de Joaquim Silvíno de Albuquerque, 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, 23 de junho de 194.7,
126.° da Independência e 59.° da Repú-

blica.
EURICO G. DUTRA

Armando Trompowsky

DECRETO N.o 23.228 - DE 23 DE
JUNHO DE 1947

EXECUTIVO

DECRETO ?-\O 23.229 DE 23 DE
JUNHO DE 1947

Extingue cargo excedente
O Presidente da
da atribuição que
go 87, item I, da
têrmos do art. 1.0,
to-lei n.o 3.195, de
decreta:

Art. 1.0 Fica extinto 1 (um) cargo
da classe G da carreíra de Arquivista
do Quadro Permanente do Ministério
da Aeronáutica, vago em virtude da
exoneração de José Arlindo Braga, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
en. contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA

Suprime cargo extinto
"

Armando Trornpowsky

O Presidente da República, usando

da atribuição que
go 87, item I, da
têrrnos do art. 1.0,
to-lei n.O 3.195, de
decreta:

lhe confere o artiConstituição, e nos
alínea n, do Decre14 de abril de 1941,

Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe F da carreira de Motorista do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica, vago em virtude da transf erêncía de João Pereira
para o Minístéíro da Fazenda, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

República, usando
lhe confere o artiConstituição, e nos
alínea n, do Decre14 de abril de 1941,

DECRETO N.o 23.230 DE 23 DE
JUNHO DE 1947

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artíg • 87, ítem I, 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 extintos 2 (dois) cargos da classe I da carreira de Dentista do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, vagos em virtude da exoneração de José de Araújo Rezende e Nilzo Albanez Lapenda,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

EURICO G. DUTRA

EURICO G. DUTRA

Armando Trompowsky

Armando Trompowsky
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DECRETO N.o 23.231 - DE 23
DE JUNHO DE 1947
Concede à Sociedade Anônima
"Metro Golà!wyn Mayer" (do Brasil)" autorização para continuar
a funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônuma "Me\ro Goldwyn Mayer (do
Brasil) ". nutortzaúa a funcionar pelo
Decreto n . ° 17.491, de 27 de outubro
de 1926, decreta:
Artigo único. í~ concedida à Sociedade Anônima "Metro Go ldwyn Mayer (do Brasil) ", com sede em Jersey
City, New Jersey, Estados Unidos da
América, autorização para continuar
a funcionar na República com o aumento do capital destinado às suas
operações no Brasil, de .cr$ .142.000,qo
(cento e quarenta e dOIS mil cruzeiros) nara Cr$ 5.911.230,60 (cinco milhões' novecentos e onze mil duzentos
e trmta cruzeiros e sessenta centavos). em virtude da resolução tomada Dela diretoria em reunião realizada
4 de abril de 1947, mediante as
cláusulas que acompanham o supracitado decreto, ficando a mesma Sociedade obrigada a cumprir integralmente as lcís e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar... sôbre
o objeto da referida autortzação ,

a

Rio de ,Janeiro, 23 de junho de 1947,
126. ° da Independência e 59. ° da República.
EURICO G. DUTRA.
1YIoruan Figueiredo.

DE 23 DE
JUNHO DE 1947

DECRETO N.o 23.232 -

Declara de utilidade plÍblica diversas
áreas de terra necessárias ao estabelecimento da linha de transmissão entre a subestação de Taubaté,
em Campinas, e a rêde distribuidora de Campinas" objeto do Decreto
número 18.886, de 15 de Junho de
1945, em favor da Companhia campineira de Tração, Luz e Fôrça e
autoriza a desapropriá-las.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o que requereu a interessada e o dísposto no art. 151,

ExECUTIVO

letras a e b do Código de Aguas, e nos
artigos 3.0, 5.0 letra h e 15 do Decretolei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941
e o parágrafo único do art. 1.0 do Deereto-lei n.? 4.152, de 6 de março de
1942, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública nos têrmos dos artigos
3.°, 5.° letra h e 15 do Decreto-lei
n.? 3.365, de 21 de junho de 1941, e
nos do parágrafo único do art. 1.0 do
Decreto-Ieí n.? 4.1,52. de 6 de março
de 1942, as seguintes áreas de terra
necessárias ao estabelecimento da linha de transmissão entre Taubaté,
em Campinas e a rêde distribuidora
de Campinas, conforme o Decreto número 18.885. de 15 de junho de 1945,
de acõrdo com as plantas apresentadas e aprovadas:
1) área de sessenta e três mil novecentos metros quadrados (63. 900m2)
de propriedade atribuída à viúva Joana Nogueira Pompeu do Amaral, situada no município de Campinas. Es.
tado de São Paulo:

2) área de doze mil cento e noventes
e cinco metros quadrados (12. 195m2)
de proprledade atribuída à viúva Joana Nogueira Pompeu do Amaral, situada no município de Oampínas, Estado de São Paulo.
Art. 2.0 A Companhia Campíneíra
de Tração, Luz e Fôrça fica autorizada a promover a desapropríacâo das
mencionadas áreas de terra, com
fundamento no art. 3.0 e de conformidade com o díspôsto no art. 15 do Decretc-leí n,s 3.365, de 21 de Junho de
1941 e o parágrafo único do art. 1.0 do
Decreto-lei n.? 4. 15Q, de 6 de março
de 1942, já citados.
Art; 3.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO

O.

DuTRA

Dantel de Carvalho
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EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.233, DE 24 DE JUNHO DE 1947
Aprova novas tabelas numéricas de mensolisias e üuiristu« da Rêde
de Viação Paraná-Santa Catarina

O Presidente da Repúblíc«, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição decreta:
Art. 1.0 Ficam anrova.das as anexas tabelas numéricas de mensalistas
e diaristas da H,êde de Viaçãc Paraná-Santa Catarina, em substituição às
que acompanham o Decreto n.? 18.779, de 31 de maio de 1945.
Parágrafo único. As Iuncões constantes da Tabela, Suplementar de
mensalistas eas excedentes das séries funcionais serão suprimidas à
medida que vagarem.
Art. 2,° As referências de salário do. pessoal mensalista terão os valores constantes da escala-padrão, que acompanha o presente decreto.
Art. 3.° J':ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1947, 126,° da Independência e
59.° da República.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pestana.

...o

,,~

RÊDE

DE

VIAÇl';

PARANÁ - SANTA

CATARINA

TABELA CRDINARIA DE MENSALISTAS

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

PROPOSTA

------------------_.
Salário

.ero

Séries íunclouaIs

e
5es

mensal

iNúmero
de

:>~

'"

mensal

:5

SériBS funcionais

)fuTlçêes

o

Salário

"'d

Cr$

Cr$

a) Funções em comissão
1
4
1
1
1
1
4
5
4

22

a)

Diretor

onere de Departamento
Ajudante do Dt:partaznento de
C~L1efe de Secretaria .,
Cor.sultor J"t::-idj,co
Chefe do Ssrviç:~) Médico

"
F~L:J. ricas

Pl·úlesSOr-CYl8Ie ',. .
Adn.1inistradoT d0 H'Jl'T:J r18resT3..l

Instrutor de g.nastica

.
.
.
.
.
.
.
.

.

6.000
4.000
3.100
3.100
2.800
2.500
1.500
1.100
400

1
5

1
1

1
1
4
5
4

23

Funções em comissão

Diretor
GlEfe de Departamento

.
.

6.000
5.200

Ajuc.ante elo Departamento de Fill'?c::'1ças
Chefe de Secretaria
.
GOI1SUItül~ Juríàico ."
.
Chefe do Serviço Médico
,
.

4.030

,

ProfesscI-Ch'2f8

.

AC:mirJ'st.raj_or· 0...-:J Horto Florestal

.

Instrutor de gtnástica

.

4.030
3.640
3.250
2.000
1.430
520

otl

i:J
t';!

M
t'l
o
q
~

:;;

o

... ..
(fF· 1, ,:
"..,

:

~

'..,'

.......,. I""."

~1" -_~

,';t">o",
~ ~~-~_._...

_-_.._ .. _----_._-----------------:--

"
",fi

SITUAÇÃO

SITU.\Ç.\O

A1UAL

N.('

de
funções

4.
I)

3!J
4
:~O

N."

mensal

de
funções

crs

b) Funções gratificadas

Secretário do Departamento
Chefe de Estação 'I'elegráf íca
Despachante de trem
Instrutor-Ctietc
Instrutor-Auxiliar

Sallirio

Salário
Séries Iuncionais

200
200
200
200
150

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

66

I

PROPOSTA

Séries funcionais
mensal

I

I

II

b) Funções gratificadas

I

51

Secretário do Departamento
Chefe de Estação Telegráfica
Despachante de trem
Instrutor-Chefe
20 I Instrutor-Auxilíar

:

I

8
30
4

I ---i
m

1

I
i

;

o_ _ o_ _ ~ .

•_ _

._0_

~.

~

_

~_.~

.

o_.

o_ _ ~

•

"'

~

!

Séries ju.ncionais

I

c) Séries funcionais

I

Agente

Agente

I

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

4B

21
19
17

113

15

II
~,:7

'!29

12

I

I
50 I
147 I
--I
29

238

............................................ I!

................. [

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aqrônomo
29

25

1

I

:::::::: :::: I

ti::::::: :

Almoxarife

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

21

4.

19-

4

17

,.,
""

:i
--I

12 I

I
VaI. IV
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29
25

I

---21

'?

C{)I. das Lei:.:,

~I

21
19
17
15

I
I

Agrônomo

4

~__'

I
I Referência
I
I
I

I

Referência.
C}

~_.

200
200
200
200
150

II

I

_ _•

Cr$

- A.lm~~I'

••·.••- ..•.•.••• - ••

-~ -1--I

21
19
17

•

A'rCAL

______________'_________
N,a

I

Séries funcionais

de
'unções

~--<~~----_._._._--

-_._----_.-.~._._~

.

_-~_._---

,.:iH
I'I1

_
I
t

Rererêncía

SITUAÇAO

N.O

Excedentes I

:
,
. _.__._- --------_..

PROPOSTA

de

I

Referência

Séries funcionais

Excedentes

f'unçôes ,

_--------~---y--_.

I

.4:;;;iste-uLe ,} uri:iico

31
29

L

27

2

44
42
40

~5

A uxiliClr de Esc-ritúrio

13
12
II

lJG

85

13
12

107
123

11

156

10

. .12---

123
<-

~.

123

2'7

3

m

5
10

22
18
16
H

16
1'!

Li

~J !

..

Bagageiro

11
10

-.

..

- IDO
-

I

l

Bugageiru
40
60

"0

i

40
60

11
10

.-

..

---100

Bombeiro

Bombeiro
30
54

..

--81

1
10

i

----

-----------~._.-

âe

Chefe
~Q

23
28
34

de

TUI1f1(:'

Oficina

i,

81

.

i
!

..

J(}

---

i

..

11

30
5<1,

. .'

23
34

'-

10

17
16
15

23

-95

95

-

j

Chefe de

..
..

18

---'-

----- -- ------"

----

IDO

18
15

I

---

Condutor de trem
11
15

..

13
12

40
50
60
100
---260

13
13
12
11

34
79
132
139

~---

250

"---_._--- -------

---_.-

--~----

,._--

17
16

Coruiuici ds trem
40
50
50

,-

T'urnui de Oficina

1

..

11

,-

15
13
12

..
..

r

_--._----

..

i

Conferente
O'

ui

'15
12-6
132

413

Conferente

15
13
12

11

434
-- -

Ccntin.uo
12
23

12

35

35

--~--

--

....._ - -

'-----~-----~-_.--:-----~.-------

12

11

_.
Co l . dr-t.::i Leis --- V{)l.

-

Continuo

IV

Púg·

330 -

Ma pa 2.

----~----

--'.~-------- -,---------------'-~--~------~---

I

Séries i unc.o.. ais

uesennis:«
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TABELA ORDINÁRIA DE DIARISTAS
SITUAÇÃO

~:

funções

80
50
50
60
75

100
145
190

350
130
145
181
250
310
45

45
45
45
45
30
40
60
120
40
60
80
120
50

60
80

130
130
100
150

450
50

50
60
55

100
30
15
25
40

55
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40
89
260
356
499
630
790
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Artífice
Artifice
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.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C,:rrcl:;ador
Oarvoeiro
C~~"I·1'/c. círo

.
.
~

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

~ffi~~;~~.: :· ••.•••. :·.• ::·•• . :::•• • • :•••••••::I
1
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Guarda-chaves
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.
Ma.nobrciro
.
Manobrelro
.
Manobreiro
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9,00
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15,00
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13,00
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14,00
21,00
19.00
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16,00
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14,00
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12,00
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14,00
13,00
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16,00
15,00
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17,00
16,00

15,00
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j
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Salário

Béríes funcíonaís
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--------:---Cr$

70 I Vigia
.
.
50 Aprendiz
50 Aprendiz ..................................••.....•...
50 Aprendiz
.
60 Artífice ......................................•.•.•...
75 Artífice
.
100 Artífice ........................................•.....
145 Artífice ..........................................•...
190 Artífice
.
350 \ Artífice
, .............................•.......
135 Auxiliar de artífice ..............................•...
155 Auxiliar de artífice
.
181 'Auxiliar de artífice .............................•.••
250 Auxíüar de artífice
.
325 Auxiliar de artífice .................•................
50 Carregador ............................•..•....•.•...
60 Carregador ......................••.....•.......•..•.
70 Carregador . . .........................••........•...
90 Carregador
_...................•.............
130
Carregador .................•....................•..•
30 Carvoeiro .......................................•....
40 Carvoeiro ..............................•.........•.•.
60 Carvoeiro ..............•.....................•.•....•
120 Carvoeiro ......................•...................•.
40 Feitor .................................•.............
60 Feitor
.
80 Feitor ..............................•.•.............. \
120 Feitor
_..................•..............•..
50 Guarda-chaves ............................•.........
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.
.
260 Guarda-chaves
.
100 Guarda-freios
,
.
150 Guarda-freios
.
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.
5U Manobreiro
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.
50 Manobreiro
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.
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.
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,
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.
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15,00
14,00
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39,00
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35,00
35,00
33,00
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29,00
27,00
26,00
24,00
23,00
26.00
24,00

23,00
21,00
20,00
26,00
24,00
23,00

21,00
32.00
29,00
26,00
24,00
23,00

21,00
20,00
18,00
17,00
21,00

20,00
18,00
26,00
24,00
23,00
24,00
23,00
15,00
35,00

32,00
29,00
26.00

23.00
29,00
26,00
23,00
21.00
20,00
18.00

17,00
26,00
24.00
23,00

21,00
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Rf:DE DE VIAÇAO PARANA-SANTA CATARINA
Esculu.-pacrõo de salários

Refuência

Salário
mensal

o-s
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
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.................................................. ·······.·1

•.•••.•..•.••••••••••••••..••••••..••.••••••••••••••••• · ••• 1

150,00
210,00
270,00
330,00
400,00
460,00
520,00
590,00
650,00
720,00
780,00
850,00
910,00
980,00
1. 040,00
1.110,00
1.170,00
1.240,00
1.300,00
1.370,00
1.430,00
1. 500,00
1.560,00
1.630,00
1.690,00
1. 760,00
1. 820,00
1.890,00
1.950,00
2.020,00
2.080,00
2.150,00
2.210,00
2.280,00
2.340,00
2.410,00
2.470,00
2.540.00
2.600,00
2.730,00
2.860,00
2.990,00
3.120,00
3.250,00
3.380,00
3.510,00
3.640,00
3.770,00
3.900,00
4.030,00
4.160,00
4.290,00
4.420,00
4.550,00
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DECRE'I'O N.o 23.234 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Declara caduca a concessão outorgada pelo Decreto n. o 13.833. de 23 de
outubro de 1919, a Frank Carneu,
representante da Central anã souui
A m e r i c a n Teleçraph. Company,
para si ou emprêsa que organizar.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.? I, da Constituição e tendo
em vista o que consta do Processo
n,> 10.075-47, do Departamento de Administração do Ministério da Viação c
Obras Públicas. decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca, de
acõrdo com a cláusula XXVI, ri.? 1,
das que baixaram com o Decreto número 13.833, de 23 de outubro de
1919, a concessão outorgada a. Frank
Carney, representante da Central
and South American Telegraph Company, para si ou emprêsa que organizar, para lançar, aterrar na costa
do Brasil, manter e trafegar, de acôrdo com a legislação geral vigente ou
que vier a vigorar na República. um
cabo telegráfico submarino. que, partindo da cidade do Rio de Janeiro,
termine em qualquer ponto da ilha
de Cuba.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126,0 da Independência. e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.235 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Declara de utilidade pública, para
desapropriação pela Rêde Mineira
de Viação, uma área de terra ao lado da linha do ramal de Uberaoa.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto nos artigos
3.0 e 5.0 , alíneas h), i) e n. do Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941. decreta:
Artigo umco. Fica declarada de
utilidade pública, para desapropriação
pela Rêde Míneíra de Viação, uma
área de terra com 20.000 mã, de propriedade do Sr, José Adolfo de Aguiar,

335

EXECUTIVO

situada entre os quilômetros 855,260
e 855,660 do ramal de Uberaba, ao lado direito da linha, figurada na planta que com êste baixa, devidamente
rubricada, necessária à construção de
um desvio. 11m pôsto telegráfico tipo
B e uma casa de guarda-chaves. conforme projeto e orçamento aprovados
pelo Decreto n.v 7.172. de 13 de maio
de 1941.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126.0 da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G,

DUTRA.

Clovis Pestana.

DffiCRETO N.O 23.236 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos para
execução de obras previstas no plano geral de saneamento da Baixada
Fluminense.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo UlUCO. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância total de Cr$ 403.172,00 (quatrocentos e três mil e cento e setenta
e dois cruzeiros), os quais. com êste,
baixam, devidamente rubricados, relativos à regularização dos trechos de
6.020 metros do rio Gambá a partir
da barragem da fábrica de cimento
de Guaxindiba para montante, na importância de Cr$ 181.160,00 (cento e
oitenta e um mil e cento e sessenta
cruzeiros), de 4.014 metros do rio
Itambi, a partir da foz para montante, na importância de ors 100.512,00
(cem mil e quinhentos e doze cruzeiros), e de 4.500 metros do rio Ana
Felícia, a partir da foz para montante, na importância de Cr$ 121.500,00
(cento e vinte e um mil e Quinhentos
cruzeiros), obras estas previstas no
plano geral de saneamento da Baixada Fluminense.
Rio de .Ianeiro, 24 de junho de 1947,
126.° da Jndependêncta e 59.0 da
República.
EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.
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DECRETO N.o 23.237 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos para
construção e adaptação de vagões
pela Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, número l, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos nas import.uicías de ors 314.009,15 (trezentos
e quatorze mil e nove cruzeiros e quinze centavos) e Cr$ 274.922,19 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois cruzeiros e dezenove
centavos), os quais com êste baixam,
devidamente rubricados, relativos à
construção de um carro-adriuntstração
e à adaptação de um carro-admíntstração em carro-cozinha, destinados
aos trens de pagamento da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59. °da República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

EXECUTIVO

DECRETO N.O 23.239 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 F'ica 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 promoção de
Humberto Aluísio Cavalcante Ferreira
de Melo, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do
art. 5.0 do Decreto-lei n.o 9.616, de
21 de agôsto de 1946.
AI·t. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.o 23.240 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947

DECRETO N.O 23.238 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con lere o artiço 87, item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 1°, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, ele 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de Mestre de linha do Quadro IX - Parte
Suplmnentar - do Ministério da Viação e Obras Públicas. vago em virtude do Ialccime n t.o de José Martins
de Sá e Benevides, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do art. 5. 0 do Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ia.nedro, 24 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

to-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe D da carreira de Maquinísta de estrada de ferro, do Quadro VI Parte Suplementar - do
.....iisterto da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Bento Leão e José Teles Sobrinho, ficando sem aplicaçâo a dotação correspondente, em virtude do art. 5.0 do
Decreto-lei n.? 9.616, de 21 de agõsto
de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de íunno de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

EURICO G.

EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana

Suprime cargos e:rtintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre-

DUTRA

Clovis Pestana

ATOS

DO

PODE:R

DECRETO N.o 23.241 - DE 24 DE
J'UNHO DE 1947

Suprime cargo extinto
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da oonsütutção, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, ào Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprunido um O) 01'go de Tesoureiro padrão H, do Quadro
VIII - Parte Suplementar - do Miníst.érto da Viação e Obras PÚb,L:b,
vago em virtude da aposentadoria de
Bento de Oliveira Filho, deven-rc 1
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Qu..adro do referido Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se ar, díspcsiçôes

em contrário.
RJo de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126.0 da tndepenríêncis e 59.° da R.e ..
públíca ,
EunlCO

G.

DU'1·~A.

Clovis Pestana.

YJ7

ExECUTIVO

DECRETO N.o 23.243 - DE 24 DE
JUNHO DE UH7

Suprime cargos extintos
O Presidente da República usando
da atrlbuíçáo que lhe confere o artigo 87, item I da ,Jorutitulção, e nos
têrrnos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. ° ~~. 195. dê 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fíoam suprímidos dois (2)
cargos da classe D, da carreira de
Condutor de trêm, do Quadro VI Part-e Suplementar -- do Ministério
da Viu';ào e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção de Antenor :Perrcíra e José Edgard Cavalcanti, ficando sem a'plicaráo a dotação correspondente, em virtude do art. 5.0 do Dec-etc-l-I n.? 9. f:16, dê' .:l de agôsto de
1'9415.
Art. ~o. Il.evli:;nrn··se as disposições
em contrário.

n!L de Janeir-a, 24
126.0

as.

de junho de lQ4,;

In(h~pu'-I(H~r~{;ih

f,

59.0 da Re-

públtca

EURICO

G. DU1"RA.

Clc'vis Pestana
23.2~2 -- DE 24 DE
JUNHO DE 1947

DEC:R.J<-'"I'O N.o

Stnn itne cargos extintos

O Prestdente ela República usando
da, atribuição que lhe confere c' artigo 87, item I da Constítuiçãc, e nos
têrmos do art. 1.°, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.19-5. de 14 de abril ·if'
1941. decreta:
Art. 1.0 FIcam suprimidos três (3)
cargos da classe D :la carreira de
Agente de estrada de ferro do Quadro VI - Parte Suplementar
do
Ministério da Viação e Obras Públicas.
negos em virtude da promoção de João
Moreíra Falcão, Osmundo Saraiva Leã.o
e Valdemar Rodrigues. ficando sem
aplicação a dotação correspondente,
em virtude do art., 5.° do Decretolei n.? 9.616, de 21 de agõsto de l!J.16.
2.° Revogam-se as dísposicôes
em contráric.
Art.

Rle de Janeiro, 24 de junho de 19'!í;
126.° da Indeoondência e 59.° da E~'-

públír->.

D;,\::iRY';TO NY :~3.244, DE 24 DE
JTJN1IO DE Ult:7
Pro1'":o'/I'.1, PC?- de:~

«uon .0. concessão
out crç.u:« Ú Rádio Clube de Soro..
cuba; [i:1:alm,cnl.c tienomituula "Rádio Ciur.c de Soroeab« S, A .... pura
cstabcleeer uma csfacàa rtuitotiifu-

sor«,
Nfi,.o foi. publicado ainda, no Diário
Oficuil, por falta de pagamento.
DECRETO N.O :13.245. DE 24 DE
JUNHO DE 1947

Prorroga, por dez anos, a eoacesséo
ogtorgctct'a à Rádio São Paulo, atualmente de71ominl'lda Rádio São Paulo
Sociedade A nõnima, para estabelecer
uma cataçáo radiodifusora.

.

'1l:1JiUCO

G.

DTTTRA,

Clovis Pestana.

Col. das Leis -

VoI. IV.

Nâo foi publicado ainG.;] no Diário
d~ pagamento,

Ojlcuil, p01' Ia.;'Cl

Fls. ;:;2
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DECR,FJ'TO N,o 23.:Wl, DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza o ciilaaão brasileiro Jose
Nopiia Filho a ianrar jazida de /"0ctias ptrc-bctutninoscn .- classe IX
no município âc Taubaté, Estado de São Paura

o Prcsrd-ml.e (Í,\ HepúblIc-a, usando da a trtbuíçào que lhe confere o
art. 87, n,v I, da Constatuíção, e nos
termos dos Decretos-leis ns , 1.9&í,
de 29 de janeiro de 1940 (Código ele
Mina:;), e 5.247, doe 12 de fevereiro
de 1!l43, decreta :
Art. 1." Pica. autorizado o cidadão
brasileiro José Novíta Filho a lavrar
jazida de rochas píro-betumínosas das se IX -- em uma are a de 1,000
ha. uní! nectaresi , situada no município de Taubaté, Estado de São Paulo, delimítadu por um polígono místílínco que tem um vértice no centro
da plataforma n.« 2, da estação de
Taubaté, da Estrada de Ferro Central
do Br asil, e CUJOS lados, a partir dêste vértice, têm os seguintes comprr,
mentes e rumos verdadeiros: ti. 920 m.
(:;;"i[; mil novecentos c vinte metros),
51° NV.,r (cinqüenta c um graus no1'0(\';;.;"). até alcançar a margem dlrei ta do rio Pn ra íba ; uésse pontu
serruc pela rcf erida margem direita
do Pa.ra.iba, para montante, ate atino
gir a f 0:1 do rtberrào .Jose Raímundu
ou do Pl1'l113.o. :1 uma uistãncta ele
300 m. (oitocentos metros). no rumo
no SW (setenta e um gra us sudoes;
te), do ponto anterior;
dai segue
pela margem direita do citado ríbeírão José Raimundo ou do Pinhão, ate
o seu cruzam-rito com a Estraela de
Ferro Central do Brasrl, a uma dísí.ãncía de 3.000 m. (três mil metros)
no rumo 22" 30' SE (vinte e dois
graus e trlntr. minutos sudeste) contados da foz: finalmente, segue Pelo
k-íto da Estrada de Ferr'o Central do
Brasil até a estação de Taubaté, a
urna dlstâncta de 5.250 m. (cinco mil
duzentos e cinqüenta metros), no
rumo 76° SE (setenta e seis graus sudeste). contados do ponto anterior e
fechando assim o pertmetro ,
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Un1áo,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no arttgo 68, do
Código de Minas.

EXECUTTVO

Art. 3.° Se o concessíonarto da
autorização não cumprir qualquer das
obrígaçôes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
:;7 e 38 do Código de Mínas.
Art. 4." As propriedades vizinnas
estão sujeitas às servidões de solo e
,uOOo10 para os fins da lavra, na for.
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionárto ela autorízacào será físca Iízado pelo Conselho Nacional do Petróleo e gozará doa
fa vores díscrtmínados no artigo 71,
do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de iavra
terá por títuloêste DeCreto. que será
transcrito no livro próprio do Conselho Nacional do Petróteo, após o
pagam-ento da taxa de Cr$ 1O.OOO,UO
(dez mil cruzeíros) .
Art. 7.° Revogam-se as disPos1çõei
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de
11)47, 126." da Independência e 59.° da
H.opública.
EURICO

G.

DuTRA

Benedicto Costa Netto.

D:EJCRETO N.o 23.247 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Süprim e cargos pro1.7isórios

O Presidente d.i República usando
{Ir. atrtbuiçâo que lhe contere o artigo 87, item I da Constituição, e nOI!
têrmos do art. 1.0, alínea n. do Decreto-lei 11.° 3.1G5, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprímícos 32 (trinta e dois) cargos provisórios da classe E, da carreira de Inspetor de Alunos do Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
considerados vagos pelo o Decreto-leí
11.° 9.654, de 26 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947;
126.° da Independência e v9.· da Re-

pública .

EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

no

A TOS

DE'GR.ETO N, ?3. 24,1
DE 27
JUNHO DE 1847
(l

PoIlhll

on

Suprime cargo extinto

O Presidente da Republlca. mando
da atribuícâo que lhe contere o artigo
87. n ." 1, da oonsut.urção Federal e
nos têrmos do art.igo !.o al in ea n,
de> Decret<l-lei n .> 3.1 r-5. de 14 de
abrrl de 1941, decreta:
Art. 1. o Fica sunrímidn 1 cargo d a
classe 3 da carreira de ::illlquinista
Marítimo do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de José PUla de
Oliveira, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.' 2.° Revogam-se as dis)JJ'.içõ:s
em C ontrárto.
Rio de Janeiro, em 27 de junho de
1947, 126 0 da Independência e 59. 0 da
Rep'Ública.
E17RIC'O

EXEC:l1TIVO

rio r}e{',~'ft<).-lp5 n . o :5.195, ~-le -, ·1,. de:'
abril de 1941, decreta:
Ai':
1. 'J
F'icam suprimidas nove
n"rgo,s dn da,,;:e 4 da carreira de Maquiriist n M,Rri timo do Qua,clro Suple-

mentar do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Jora'e Antônio Pinto de Miranda, Pedro
Pinheiro,

Art.ur

Marques.

Melício

Borges Ll?, Silva, José Inácio da Costa, Anarolíno Dias Dh1Íi:. E;:men,ldÓ
Gomei: de Oliveira e do falecimento
lk Alvaro Conrado da oosta c de ,Tosé
Fina de Oliveira, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° H,evü?;(r~n-S2 as c'tisp"y::;ü;õts
(-'m contrário
Rio ô.e ..JaT1Clrej., em
dt' -itl:'-lh,CJ d.e
lP1'l. 12l("),o d"l. l:'ldepe';H!i;;lda 'f' 5r'.o c:a.

HeiJúí.>Iica.
J~lJInCO

C;., I;liTRA

Corr ér: e Co.si ro

G. DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N° 23.2,19 -- DE
JUNHO DE 1947
Suprime cargo extinto

n

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, 11.° 1, da oonetítuíção Federal e
nos têrmos do artigo 1.0. alínea n.
do Dccreto-Iei n, o 3.1!P5. (If, l4 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Fica suprimido 1 cargo da
classs 5 da carreira de Maqulnista
Marítimo do Quadro Suplementar da
Ministério da Fazenda, vago em virtude do falecimento de Bento da Cruz,
ficando sem aplícaçâo a dotação corre-spondente.
Art . 2. o Revogam-se as disposicô-' s
em C'OIl1 trárío,
Rio de Janeiro, el'!,l_.;JJ,.2,lLiunho de
1947. 126. 0 da Independência e 59.° da

RejJiÚbllca.
EURICO

G.

DECRETO N." 23.751. DE 27 DE
JU1\THO DE 1947
.411toriza estrançeiro a reruiorar aforamento de terreno de marinha que
menciona. sitiuuio nesl:n Capital.

Não 10i ouolicuno ainda no Diário
Oficial. por' [(lHa cíl'p2.pnwuto.

DECRE'l,\() N° 23.252, DE 27 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio útil do t erreno de marinha,
que menciona. sit uadc nesta Capital.

Nào foi publicado ainda no Diá.rio
Oficial por Ia.lta de pagamento.

Dunt.~

Corrêa e Castro

DECRETO N.o 23.250 - DE 27 DE
JUNHO DE 1947
Suplime cargos extintos

DECR.ETO N.o 23.253, DE 27 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio útil de terreno de marinha,
que menciona, situado nesta Capital.

O Presidente da fVepúbJ.ica, usando

ca atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o 1. da constítuíção Federal e
nos têrmos do artigo 1.°, alínea n,

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por í'alta de pagamento.
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DECRETO N.o 23.254 DE 27 DE .JUNHO DE 194'1
Aprcna o Regulamento para o
Comaiuio de Zona Aérea.

O Presideut e da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição decreta:
Art.l. 0 Fie». aprovado o Regulamento p:lra o Comando de Zona Aérea
que, com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica. para execução dos Decretcs-Ieis ns , 9.888 e 9.889. de 16 ele
setembro ele 1946.
Arr.. 2.° O aludido I-t.cgulamento entrar» em vigor na data de sita pubIicaçCto.
Art . 3YRevog('1ln·<jl: as

di;~posições

em contrário.
R~o dê Janeiro, em 27 de junho de
19-17', 12{;n ca Independência c 59° ela
R'f:~)úhljra.

Errnrco G, DUTRA,

Armando Tronipotoski),

REGULAMENTO PARA O COMANDO DE ZONA AtREA
CAPÍTULO

I

Art. L\.' O Coma n.lo dE:

e

ZOlla

Aérea

Cot'.Jando terrrtoriat ao
G!Jrn;",'tC' a ),llT).wraçào militar e
,di:,l',:,,!':',: "itib ('. pon to de viril/a acroÓ} ,',\0

no,

r<)(!O

tcrritórin

,";00

sua ju-

";"'.'(,:'0, i.nC'un}bir:d:)-Jh:~ ;)l;ld:i. ~~

res-

rU:ls:l'bilitt(lde pela instruc..o das F'ór;,Jervi~>c~'

011

~~·~',LLhcJCCi.rr:cnt-os

se-

orn a,U"/idadcsnos respec-

Uvc.;) t.'(::~,'fitC:l'lo~;, crm corno o preparo
e cl~--;r;:-'nv~Jl'lLn{'.llto O'JEi pLj,Ht">,~ pa ra t'
enl~,_<";.:~;;CJ ~:L)1TCS~JOncU::l1te C d[l~: medi-

das cC' c;.)ujln~to para 8. dcJcsa aérea
àe snn Zon.a.
Paiácraro único. O Comando de
Zona i\l:l'ca exerce sua ação sôbre as
Un:d'1,'!l'S. SCl'V)('[IS f, órgãos sediado';
ou em ativida de n o.: rcspcctrvos Ter-

ritór.os, com exceção

daqueles que,

por l'Ôl"l;.:a de rcuulnruento ou ato

CX~

presso do Minislro da Aeronáutica.
estejam subnrriinn ons. uarciul ou totalment.c
a outras autor.d-icles. os
quais .Icvem contudo, a.. os comandandr~pC;ldência,s discic!"'np~::-:j,f' \.:Ol'rJn (;:~'"
!n;1~~'c.:.:i.n!J~- ~-:l' (:;-u;lrllÍ(:iu', _ .
-

tes de Zona.s 8S
plinares üue lhe

EXECUTIVO

PODER

Art. 2.0 O Comando da Zona
Aérea é subordinado [J() Ministro da
Aeronáutica:
-- diretamente nas questões disciplinares e administrativas;
por íntermédlo do Estado Maior
da Aeronáutica nas questões de organizaeão. Instrução e emprêgo.
CAPITULO
OHGANn;AçÃo

n

E ATRIBUIÇÕES

Art. 3.°
O Comando de Zona
Aérea, para realizar seus objetivos,
terá a seguinte organização:
--- Comandante da Zona Aérea
,-- Estado Maior
Inspetoria
--- Serviços
-- Elementos do Q. ex.
Comandante da Zona Aérea
Art . 4.° - Ao Comandante de ZoIn Aérea, incumbido de zelar para que
:1 instrueüo nas Unidades da F. A,
B. se processe cem o máximo de eficiência. compete:
al a responsabilidade pela coordenação, superinten dência e eficiência
do Iuncíonarncnto elos Serviços da Zo>na;
b) orientar e fiscalizar a instrução
e o adestramento das unidades sob
seu comando;
ci estudar e preparar os planos de
emprêgo das unidades, conforme instruções do Estado Maior dei. Aeronáutica;
.
d) estudar detuthadamente as possibílidades
Jogísticas do território.
tendo em vista as necesslua des de operação e manutenção d2.S Unidades
Aéreas e preparar os planos de aproveitamento c desenvolvimento corres,pondentes;
el estudar, em cooperacão cem os
Coma ndos mtcrcssauos do Exército ~~
da Ma rinha, as G'_'c'st,ôes concernentes
a defesa aérea e a. segurança interna do território, c preparar e executar
conforme as circunstâncias as medidas que, neste particular, lhes forem
ordenadas pelo Estado Maior da Aeronáutica:
1) manter o Ministro da Aeronáutica informado sobre RS condições e
nccessída des do Serviço das Unidades
e do pessoal subordinado;
q) dirigir e fiscalizar os trabalhos
relativos ao recrutamento ao preparo
~. or~'anização das reservas e a mobíJ17",'1Ç2,O;

.'1) elaborar ou propor medidas para
~":';~llJ0raçf\o dlo plano ti-e equipamen: o e plano de obra; do território de

~~,

A TOS

DO

PODER

sua zona Aérea e orientar a execução
dêssas planos;
i) fiscalizar os trabalhos dos Comandantes subordinados sob os pontos de vista do emprêgo de tropa;
j) propor ao Estado Maior da Aeronáutica as medidas julgadas necessárias a melhorar ou completar a instrução da tropa;
k) transferir dentro do território
de sua jurisdição as praças sob o seu
,Comando, quando não pertencerem
ao quadro de serviços sob responsabilidade de outro escalão;
l) apresentar ao Ministro, até 1.0 de
fevereiro, um relatório sucinto compreendendo a estatística das atividades
da Zona Aérea no ano anterior e uma
critica contendo sugestões visando sanar as deficiências encontradas.
Estado Maior

A.rt. 5.° O Estado Maior, é o órgão
do Comando que se caracteriza como
elemento de previsão, competindo-lhe:
a) reunir e preparar os elementos
para que o comandante possa julgar e
decidir;
b) transformar as decisões em ordens ou instruções;
c) completar as decisões e as ordens com as minúcias necessárias à
sua execução;
d) assegurar a transmissâo das ordens e instruções e verificar a sua
execução:
e) preparar os documentos que deV3Dl ser submetidos à assma tura do
Comandante.
Art. 6.° Para cumprimento de suas
fmaud.idcs o E. M. Z. Aé. ccmpreende:

Chefia.
1" 8fciio -- Pessoal
A-l
:la Seção - Informações
A-2
:ia 8eçáo- Operações
A-3
4a Seção - Logística e Serviços .. A-'l
Art! 7.° Ao Chefe do E. M. Z. Aé.
compete:
a) dirigir o serviço do E. M .. orientando os chefes de Seção ou adjuntos
sôbre os respectívos trabalhos. fiscalizando sua execução:
b) exercer ação direta e pessoal
sôbre os trabalhos de prcparacão e
instrução para a guerra;
c) provocar ordens de execução e
providenciar sôbre os entendimentos
que se Iizerern necessários. com elementos do Exército e da Martnhn,
tendo em vista o que prescreve a
letra b;
d) dirigir a instrucão física, intelectual, tática e técnica dos oficiais
do E,1'..-f.;

;HI
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e) manter relações constantes com
os Comandos das unidades subordinadas à Zona Aérea, a fim de connhecer exatamente SUa situação sob
todos 00 aspectos, prmcipalmente com
l'cJaçáo ao preparo para guerra;
j) regular, de acôrdo COm o Comandante, o funcionamento do serviço corrente e diário;
q) assinar por ordem - todos
()', papéis de rotina. endereçados aos
escalões subordinados, e as ordens
cie serviço quando estiver autorizado;
h\ despachar com o Comandante
(I
expediente diário,
prestando-lhe
tôdas as informações;
í) organizai- semestralmente, a fim
de ser visado pelo Comandante, ()
re la tório circunstanciado a ser enviado ao Estado Maior da Aeronáutica, sôbre tôdas as questões que interessem a instrução e preparo das
Unidas; sôbre o equipamento territorial da Zona Aérea para a guerra;
o l'uncionamento do servíco de E.M.
e sôbre a capacidade elos oficiais que
servem no seu E.M.;
j\ distribuir. com assentimento do
Comandante, os oficiais do E.M. de
acôrdo com as aptidões de cada um
E' necessidade do servico:
k)
responder pelo expedíente do
comando da Zona Aérea nos impe(;,irn{;nto5 temporários d.. respectivo
comandante:
n cooruenar a :1<;11.0 dos serviço,';
por ordem do Comanclante de Zona;
m) reunir ccrtõdícamente Os Chefes de Sc(;õcs' e O~; Chefes ele Servicos, com a presença de Oficiai,; do
Estado Maior para examinar situacões '~e,-:tlH:l,~,Y
contuntament.e
})ro~(;:12~if; ~~k ql~~;" .~e ':<l;T'e~;~;l t~.rBl~~:

')C'
i,

,

di:ig'ÍJ' a acíministracâo, por deleg,"<;5.o do Cotna.nda ntc, nos termos
n)

do regulamento respectivo, quando fãr
o caso ~
o', c~~g~:nizar até 20 de janeiro, os
da()fls parn. o relatório dos trabalhos
r(':;-~JL,,,;adcs 110 8.no anterior e reunir
(::J~

Secfi,c'c

feccionor o do

~

f);~rvi(~.n,~:

ri:ira

Con'1~t1da,r~te

C011-

da Zon a

.
Parágrafo umco , No exercício do
enrgo o Chefe do E. M. das Zonas
Aéreas tem atrtbuícões ele comnnuante de unidade relativa ao seu pôsto
sôbr e o pessoal subordinado à Zona
c~';rea

Aérea.

Art. R.o Ps ra atender aos serviços
comuns aos diversos órgãos do Comando. o E. M. dispõe de uma seção
auxiliar. diretamente subordinada ao
Chefe do E. M. Z. Aé., que compreende:
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Secretaria (protocolo, expedição, arquívo, mecanografia e esta.tísrtca».
Portaria (freqüência, asseio, conservação e vigilância das ocpendéncias
do Q. G.)
Transportes (prÓp110s do Q. G.).
Art. 9." A 1. a Seção
Pessoal
compete:
a) tratar d03 aSSUU1-IJS referentes a:
F.fetivos
movímen tação
promoções

engajamentos
transtcrencíu para G. n;..s erva
just.iça
discíplin a
recompensas
regulamentos J'c{cl'eut·es a pessoa!
educação cívica e moral
recreação e bem ustar
assisteucía rcligrosu.
b) estudar e cogitar dos
assuntos
referentes a:
Scrvíco militar na P. A. B. de
acôrdo 'com a Lei do Serviço Militar
recrutamento
mobilização
convocação de reservas
pessoal da reserva e reformados.
Art. 10. À 2, a Scção- Informações
-- compete:
a) organizar e dirigir a busca de
informações militares e w planos respectivos;
bJ avaliar e interpretar as informações;
c) fichar, classificar e arquivar as
informações referentes a alvos, mapas, objetivos prováveis, atividades e
equipamento, táticas, condições de tempo etc., em prováveis zonas de operações;
.
ri) tratar da dÚ'uIgilçJ.o d,ns Intermaçôs, julgando da oportunidade de

fazê-lo;
e) oriontar
orgalÜ7,;lçÜ,O das seções
deinJonllaçóes das 'Unidades;

tratar dus ussunt os relacionados
a segur~H1ça interna, tendo em
vísta ;t contru-cspiOnitg'cn1 f' sabotaf)

C 0111

gem ;
gi

manter

c(';n~(L.n;'r~:~;
I!1órç,J~~

l i)

ti Cki

l\nnndas:

~~(,'n(ir:'r

JS

com os elementos
da:~; demais
lTLc::ó'·..··; c.c,:n () pú-

blicu;
1)
c;)ntrotü' :1 dOCUjl.L~':lLaçút) sigtJosa.
Are. 11. A ;{Y S{",:'iD
Operaç{x's
-,..~ eo 111fYf' tl_~ :

a) c,':tudnr
encamíu.iar sugoestôcs
rela.. tJ<,·],S a orga.Dú:i~~ção dos efetivo:.:;,
reg ulnruo n Lus d2
das unidade:; ::' 6·rca,;:~. nnITli~'~3
ernprêgo do

m.itr-ri al aoreo. terrestre, bélico e de
comunicações:
b) preparar os planos de operações
é: r},:fc:::a anti-aérea e costeira em ligação com as demais Pórças Armadas;
c I organizar a mapoteca;
d) providenciar o
fornecimento às
unidades das publicações necessárías
à Instrução e ao adestramento;
r\ estudar o desdobramento e o plano de concentração das unidades aéroas em face das decisões do chefe;
fl preparar
diretrizes
e normas
para:
a instrução das unidades aéreas
tende. em vista atingir os "padrões de
eficiência" estabelecidos,
- o adestramento das unidades aéreas, tendo em vista manter os "padrões de eficiência" estabelecídos:
g) estudar e determinar o local para a instrução de tiro e bombardeio:
h) realizar inspeções periódicas, tendo em vista fiscalizar e orientar a ínstrução e o adestramento nas unidades,
encaminhando ao Comando relatórios
relativos ao aproveitamento.
Art. 12. A 4'" Seção -- Logí-stica
--- compete:
a) Estudar os planos de movimentação e deslocamentos
das unidades,
bem como os recursos em transporte,
abastecimento. etc.:
b) estudar e planejar diretivas gorais para o funcionamento dos serviços, coordenando suas atividades;
c) opinar sôbre a aquisição, construção, manutenção, locação, melhoramentos, reparação e disposição das
instalações;
d) propor modificações julgadas necessárias nos regulamentos dos serviços;
e) tratar da mobilização industrial,
"'~.
mantendo em dia um fichário do
ma teria! aeronáutico em estoque nas
org.uiizaçôes aeronáuticas e casas egpcct alizadas .

Parágra.t'o único. Quando a Chefia
d'l Secào for exercida por oficial menos gradlwdo que os Chefes de Ser;viço a coordenação dos serviços sera
Dela Chefe de E. M. de Zona.
tnepet.oria

Art., 13. .r\ Inspetoria será exercida, nelo Comandante da Zona Aérea,
por si ou pelos seus órgãos do Q. G"
correlatos aos inspecionados,
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Serviç(Ã~

Art. H. Os &)rviços de Zona Aé-

rea são conjuntos de órgãos (de direcào e execução) tendo como objetivo básico atender dentro de cada
ZOna. as necessidad es da F. A. B.,
assegurando às Unidades Aéreas todos os recursos necessários a sua eficiência, bem como prever os níveís
de material necessáríos a execução
dos planos elaborados pelo E. M.
Art. 15. Cada. serviço, disporá em
cada ZOna: de um órgão de direção
regional, de órgãos de execução regional e órgãos de execução local.
Art. 16. O Comanúo de Zona Aérea
dispõe dos seguintes órgãos de direção regional de serviços (Chefias de
Serviço) :
Serviço do Material de Zona Aérea
-

(S. M. Z. Aé.) ,

Serviço de. Intendência de Zona
Aérea -- (S. I. Z. Aé .)".
Serviço de Saúde de Zona Aérea -(8. S. Z. Aé.).
Serviço de Engenharia de ZOna
Aérea - (6. Eng. Z. Aé.).
Serviço de Rotas de Zona Aérea (8. R. Z. Aé.).
Art. 17. Os Chefes de Serviços de
Zona Aéreas (8. Z. Aé) centralizam,
como órgãos de direção dentro das
resoectívas Zonas, as questões e a.ssuntos da alçada do respectivo Servlço ,
Art. 18. Os Chefes de S. Z. Aé.
se subordinam disciplinar e administrativamente aos Comandos das Zonas Aéreas e, técnicamente, às Diretortas correspondentes, através dos
respectivos comandantes quando se
tratar de ordem de serviço. e, diretamente, nos assuntos de natureza técnica informativa.
Art. 19. Em principio, os S. Z. Aé.
serão chefiados por oficiais superiores.
- S.M.Z.Aé. oficial superior
aviador, de preferência da categoria
de Engenheiro;
-- S.I.Z.Aé. -- Tenente Coronel
ou Major Intendente de Aeronautica;
- 8.S.Z.Aé. Tenente Coronel
ou Major Médico:
- 8.Eng.Z.Aé. - Engenheiro do
Quadro do Ministério;
- S.R.Z.Aé. - Major ou Ca:pitão
Aviador.
Parágrafo único. Os S. Z. Aé. dISporão do pessoal militar previsto no
Q. E. e pessoal civil de acôrdo com
as tabelas aprovadas.

EXF:CrT1\JO

Art. 20, Ao Chefe do 8.Z.Aé .. responsável perante o Comandante da
Zona pela eíícíêncía de todos os serviços que lhe são afetos. compete:
a', orientar e Iiscalizar as atividades técnicas dos órgãos existent-es nas
respectivas Zonas ;
b) zelar, pela e.cecuçào das normas
e instrucó-:s emanadas dos órgãos superiores:
c) prestar à 4." So"ão do E.M.Z.
~~ é. todos os ,~:·.sch~r{;1ci'm€ntos que se H-.
zercn1 mister nU6 assuntos de sua com ,
petência. que interferírern CGT:l as att,
"/iÔ..8.:Qi:":S

da S<>çàü;

crganizar da-dos est.atÍBrícos e re ,
la tortos periódicos sôbre o que possa.
interessar ao Oomaridante da Zona
d)

f\él'ea.
Parágra.ío único. Alem das atríbuir:1l25 acima provistas compete partícu..

larrncnte:
a) Ao S.M.Z.Aé. -- apresentar ao
Comando a proposta pará estabelecí ,
manto de dotações e prevísõesue 5Uprimen tos dos diferentes itens de matr-rral a cargo do S.M.Aé., sendo o
rosponsável pelos fornecimentos estabelecidos e pela procedência fi ser ob·
sevada na recuperação do material
dentro da respectiva ZOna, conforme
orientação que receber.
b) Ao S.I.Z.Aé
apresenta. ao
Comando as propostas para o estabe.,
iecimento de dotações e previsões de
suprimento dos diferentes item de ma.,
terial a cargo do S.I.Aé., sendo responsável pelos íornecímentos estabelecidos ele acôrdo com as instruções que
receber ,
c) Ao S.S.Z.Aé. - Orientar todos
assuntos atinentes a saúde e higiene
nos diversos órgãos do S. S., estaciona"
dos ou subordinados a Zonas Aéreas;
orientar as questões de material sa..
nítário e opinar nas de t.ngcnharta sa.,
mí.áría .
d..J Ao S. Erig . Z. Aé. __ elaborar todos os estudos anteprojetos e orçamentos das obras confiadas a execu,
cão do Comandante ela. Zona,; orgs niza.r o cadastro do" bens patrunoní ats
ela Zona Aérea; oríents.r os serviços
gerais, as residências de manutenção
das lJase.t:; e qualquer outros órf~ãr~g de
cngeunarrn subordinados a Zona.
e) Ao S.R.Z.Aé. --- Dirigir os SCr'..
viços atctos à D.R .. na Zona Aérea,
no tocante à protr-câo ao vôo, trans ...
míxsôes. comunicaçôes e metercologta.
UH.' devendo subordinaçáo tôrías as redes e postes r ecíonats: orientar as
questões relativas ao materiaj empre..
o
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gado nas redes c postos regionais no
tocante a suprimentos e manutenção;
opinar nas questões de pessoal utilizado no Bervíço ,
ArL 21. Os GhcfC'i do S.Z,Aé. serão 2.uxiliare:' técnicos do Comandante
de Zena Aérea em todos os assuntos
que se relscícncm com o respectivo ser;
viço. recebendo instruções diretas dos
Ór:,fiC>S diretorr:",
00..<;
serviços, dos
qw:i.s Sa.0 delegados regionais.
Elementos de Q. G.

Art. 22. O Comando de Zona podem dispor dos seguintes elementos de
Q, G,:
-- Unidade de Aviões do Q. G.
_.- Formações de Contrôle Tático.
-- Polícia' Militar.
- Formações de Serviço.
- Unidades de Guarda.
Art , 23, Os elementos do Q. G.
terão organização e etetívos próprios
em cada caso.

CAPITULO !II
PESSOAL

Art. 24, O Comando de Zona Aérea disporá do seguinte pessoal:
a) Comandante Major Brigadeiro ou Brigadeiro do Ar.
.
bl Chefe do E. M. - Coronel Avia,
dor ou Tenente Coronel Aviador com
curso de Estado Maior,
c) 4 Chefes de Seção -- Tenente Coronel Aviador ou Mujor Aviador -3.·' e 4," Seções.
--, Major Aviador 011 Capitii,o Avia;
dor --- 1.H 8eçào e 2.1l, Seção.
ti) 5 Chéres de Serviço,
el Adjuntos em número variável e
de acõrdo com as necessidades;
f) Pessoal militar em número fixade; pelo respectivo quadre, de efetivos;
gl Pessoal Civil ,'- De acôrdo com
1'.S

tabelas.

CAPiTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS

Art, 25. Nos Impedimentos temporários ele curta duração a substituição será reíta pelos oficiais dentro da
própria repartição, Nos casos de férias ou substituições interinas;
a) () Comandante da Zona pelo mais
graduado dos oficiais aviadores da
Zona Aérea;
b) o Chefe do Estado Malor da
Zona Aérea pelo mais graduado dos

EXF~TTIVO

oneres de Seção do Estado MaIor da
Zon.a Aérea;
c) desde que o Comandante ou Chefe do Estado Maior não se ausente
por período superior a 10 dias, ou não
a bandonem o território da Jurísdíção
não haverá passagem de comando ou
função; o Chefe do E. M. ou o on.
cial mais graduado do seu E. M., em
tal caso, responde pelo expediente.
Art. 26. Sempre que das substituicões acima ficarem algumas autoridade subordinadas a comando ou repartição a cargo do oficial sôbre o qual
tenham precedência híerárquíca,
as
relações entre êles se limitarão
ao
encaminhamento de documentos que
serão resolvidos pela autoridade superíor .
CAPíTULO V
DISPOSIÇÕr:S GERAIS

Art. 27. Os Comandos de
Zona.
Aérea, terão um "Regimento Interno"

que estabelecerá as minúcias de sua
organização e funcionamento, a subdivisão dos serviços e as a tríb .itções
e deveres do pessoal.
Rio de Jlmeiro, em 27 de junho de
1,1·.7.

Armando Trompowsky.

Dl?:CHETC) N,O 23.255, DE 27 DE
,JUNHO DE 1947
Aprova o Regulamento para a exe:
cação do disposto nos arts. 40 e 6,li
da Dei 11.0 199. de 23 de janeiro ele
193G,

ü Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art .
H7 n.v I. (ia Oonstdtuição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 4.° c 6.°
da Lei n,o 199. de 23 de janeiro de
J 936, d ecreta:

/lrtigo único, Fica aprovado o Reguh_mEnto para a aquístcão de máf!U!nas· instrumentos asrícolas, reprotlut.(}res materiais? produtos destinaC;()S à venda a agricultores e criadores,
que a este acompanha e vai assinado
pelos MInistros de Estado dos Negódos da Paz.enda e da Agrícultura .
Rio de Janeiro, 2'1 de junho de 1947.
J:l"Y ela Independência e 59.0 da Re.,
IjÚllEc&,
EURICO

G, DUTRA

Corrêa e Castro

Daniel de Caroalho
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REGULAMJ::NTO ANEXO AO DECRETO N.O 23.255, DE 27 DE
JUNHO DE 1947
Art. 1.° As dotações orcamentârías e
créditos especiais que se refiram a
squístções de máquinas e instrumentos
agrícolas, produtos biológicos. plantas
e sementes, utensílios. anímaís reprodutores, adubos, corretivos. inseticidas.
fungicidas e materiais de combate a
epízootías. desde que se destinem à
venda a agricultores e criadores, depois de registradas pelo Tribunal de
Contas serão distribuídas ao Tesouro
Nacional e postas no Banco do Brasil
S. A., a título de adiantamento em
conta especial à disposição dos funcíonártos designados pelo Ministro da.
Agricultura.
Parágrafo único. Aos adíantamentos acima mencionados não se aplica o
prazo rererído no art. 298 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
Art. 2.° Os funcionários designados
nos têrmos do art. 1.0 dêste Regulamento poderão fazer suprimentos aos
chefes de repartições e serviços nos
F.st,ados, mediante a abertura de con,
tas parciais nas Agências do Banco
do Brasil S. A. respectivas.
Parágrafo único. A remessa de suprimentos a chefes de repartições e
serviços nos Estados, nos têrmos dêste art'zo. transferirá para os mesmos
a responsabílídade pela prestação de
contas da respectiva aplicação. considerando-se como documento de quitação do primeiro responsável" prova
da transferência bancária do numerário.
Art. 3.0 O produto da venda a agricultores e criadores do material referido no art. 1.0· dêste Regulamento
será recolhido no Banco do Brasí! S.
A. e respoctívas Agências, a crédito
das contas abertas nos têrmos dos
arts. 1.0 e 2.°, pdendo ser aplicado
mais de uma vez.
Art. 4.° A aquisição do materia.l referido no art. 1.0 será feita pelo regime de concorrência administrativa.
dispensandose esta e fazendo-se diretamente a aquisição. nos têrmos da
alínea b do art. 246 do Regulamento
Geral
de
Contabilidade
Pública,
quando se tratar de material de fa-brícação exclusiva, quando a aquisição
for feita no local de produção ou
quando houver exclusividade para a
respectiva, importação ou venda.
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Art. 5.0 Os materiais referidos no
art. 1.0 poderão ser adquírídos diretamente no exterior quando. a juizo
do Ministro da Agricultura. for i580
julgado conveniente aos interesses da
agricultura ou da pecuáría nacional.
Parágrafo único. Os materiais importados nos têrmos dêste artigo gozarão da ísençâo de direitos' de ím,
pcrtaçào para consumo e demais taxas aduaneiras. nos têrmos da legíslaçi'w em vigor.
Art. 6. ° A venda a agricultores e
criadores dos materiais referidos no
art.igo 1. ° deverá ser feita à vista.
podendo sê-lo, todavia, em prestações, pelo prazo máximo de 3 anos.
~ 1. o Para o fim dêste artigo, os
la vradores e criadores deverão estar
mscrítos como tais no registro próprio do Mí.nístérto da Agricultura ou
no rol de contribuintes do ímpõsto de
indústrias e profissões das Prereíturns, enquanto aquêle registro não pucier ser feito nos Municípios.
2. ° Equiparam-se aos agricultores e criadores as sociedades coopera ,
rivas c associações por êles formados
f\ registradas no NIiniSiLel'io da Agrí..
cultura.
~ 3. ° As vendas para o pagamento
011 prestações serão feitas mediante
cont.rato de compra e venda com H
cláusula de reserva de domínio, dewr.1do a primeira prestação ser paga
por ocasíâo da ussínatura do contrato.
4.0
Sempre que possível. !1 ven.,
dR será Ieif.a
por Intermédio dos
Posto·,,'; Agro-Pecuários, que Iornccerao
o ratuítamentc aos compradores os
catálogos, instruções e esclarecimen1.e;; para ~-'\' uttltzação dos materiais
l~~~qulridos.

Art . 'I. o A aquisição do materral
agl'icola ou de uso zuotécmco, novo
(,U usado. quando o mesmo fór ine.,
xistente em rcpartiçâo ou serviço do
Mi rustér;o da Agric:lltura. será re.
a.lizada de acôrdo com a vontade expressa do interessado (' independente
ele concorrência. desde que não haja
nisso inconveniente e () pedido venha
»compr.nhado das especlflca côes p ca·racterfstícas do material a adquirir' e
;"",peetivo prêço ,
1. o As aquisições Ieit.as nos têrmos deste artigo serão precedidas ao

exams, e verificação do ma.tertal e do
dE'l1Ósito, pelo comprador. de 25% do
va lor da compra. O pagamento da

;)46
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imr.ortáncla restante será feito à vista. ou em prestações, nos têrmos do
art.igo G. o oêste Regulamerrto ,
2. () f(~ o interessado desistir da
c,)ulpra-, o que S~ presumirá pelo Iai (1 di:' nào procurar o material r~t~
trinta (tin:; depois de pósto à sua disposição, perderá éle o sinal, que será
.r-colhido a o Banco do Brasil S.A ..
a créd; to d as contas abertas nos têr·mos dos art.írros 1." E' 2. o deste ReguJ.~UD'~l~t.O. Nesse caso, c Mlnlstér!c da.
Agricult1U'9 poderá, desde lü!oW, ven(;
o ma t.erial a outra pessoa, -iue
prrvucha as condições previstas no
4.1 rtigo (1, o e seus ~ § 1. o e 2. o.

Caso a aquisição nâo possa
o Ministério da Agri ..
cultura rcstttuírú ímediatamentc ao
interessado, indopendentemente de
r.urnsqner rormaüdaces, o sinal previsto no pal'ágrafo primeiro.
': 3.

H;I

U

ultlmnda

At-t , 8. o Os responsáveis pela movunentação dos créuitos bancários ref cridos nos artigos 1. " C 2. c dêst.c Regul:unento apresentarão, mensalmer.tc; ao1\1.inis!.1'o ela Agricultura, a
conta corrente demonstrativa da movimentação dêsses créditos e, anualmente. até 90 dias após o encerrarncnt.o do exercício financeiro, a comprovação. em duas vias. das despesas
feitas e das rendas arrecadadas e recolhidas.

Parágrafo UDlCO. A primeira via
da comprovação referida neste artigo
-crá encaminhada ao Tribunal de
Contas para exame e julgamneto nos
têrmos ela Icgíslacâo em vigor.
Art. 9. o O Ministério da Agricultura iorueccrá à Contadoria Geral
oa E('públka ou à sua Delegação no
;\IIi nistério (\3 elementos necessários
p:1l'a eserituração da conta prevista
n os artigos 1, o e 2. o deste Regularncnto e a:3 relações norníria.is das
r.rcndr:s feitas {~ das nrcstacões pagas.
]nra clmtabiEzaçã.o de urna conta ele
(lc\',_'dorcs por aquisrçao de ma..t erral
~~E1'r)-p8cuário.

Art. 10.
eat~5n

A movímentacão e apu.

(io:~

créditos referidos no artigo 1. o (iê',te Regulamc'nto ücurao
suj~êitas ao contrõlc e fíxca.lizuçáo de
urna Comissà o Pcrmun on te de Roven-

<ia do Material, composta de três (31
membros, designados pelo Ministro da

EXECUTrVO

Agricultura
e cujas atrlbuíções e
serão reguladas
mediante
portaria ministerial.
Parágrafo U111CO, Essa Ccmísâo
poderá requisitar servidores do Minist,;rio para fi. execução dos seus servíÇ'GS
de secretaria, contabilidade e
inspeção.
.

i uncões

Art. 11. Os créditos orçamentários e adicionais atualmente à dísnosícão do Ministério da Agrtcuitura
para os Uns previstos no artigo 1. o
r.éste Regulamento serão imediatamente postos no Banco do Brasil
S. A. e suas Agências, pelo Tesouro
Nacional e Delegacias Fiscais nos
Estados, a fim de serem movimenta[10S prla forma estabelecida neste Regulamcnt.o .
Art. I?'. O produto de vendas ant.ertores dos materíals referidos no artigo 1. o elêste Regulamento será
ísrualmente recolhido no Banco do
Brasil S.A, e suas Agências. n06
têrmos do artigo 3. o.
Art. 13. O Ministério da Agrtcultura podará contratar, com o
Banco do Brasil S.A .. a abertura de
um ou mais créditos em conta cor1 ente. a fim de facilitar a venda em
prestaçôes. nos têrmos dêste Regulamento, de máquinas e instrumentos
de cultivo agrário f: de beneüciamenta da produção.
Art. 14 - Como garantia dos créditos abertos nos têrmos do artigo
anterior. o Ministério da Agricultura
poderá vincular as dotações orçamentárias e créditos especiais previstos n o artigo 1.o dêste Regula menta.
Art. 15 - Fica o Ministro da Agricultura autorizado a expedir as instruções necessárias para a perfeita
execucáo dêste Regulamento.
4:/,:','
Art. 16 - O presente
Regulamento entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Junho de
H147,

Corrêia e Castro
Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.O 23.256 - DE 27
DE JUNHO DE 1947
Altera sem aumento de despesa, a
Tabéla
Numérica
Ordinária
de
Extranumerário-mensalista do Instituto de Biologia Animal do Departamento Nacional da Produção
Animal,
do Ministério da
Agricultura.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87. ítem I da Constituição,

EXECUTIVO

rica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Instituto de Biologia
Animal do Departamento Nacional
da pr~dução Animal do Ministério
da Agricultura,
Art. 2° 1tstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
Art.
3° Revogam-se 1\,<; disposü;ões em contrário.
FUo de .Janeíro, em 27 de .Iunho
de 1947, 126.° da Independência p
~)9.o da República,

decreta;

EURICO

Fica alterada. na forma
da relação anexa a Tabela Numé-

Daniel de Carrelho .

Art. 1.0

G. DUTRA.

MINISTI:HIO DA AGRICULTURA
DF:FARTAhlENTC NACION,uJ DA PRODUÇÃO A:qIMAL ,,

e.o
~

INSTITUTO DE BIOLOO!A ANIUAT,

";" -(~

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

:

I

1 Re!erêncial
_ _ _ _ []

1

Auxiliar
B.A.l

Auxiliar

----

de

escritório

de escritório

B.A.)
Auxiliar de escritório
B.A.l
Auxílíar de escritório
E.D.l

i

A uxiliar de escritório

t

!,
IX

2

(I.

.

VIII

VIII

(1.

.

VII

.

VII

m.

VII

------------11
IX

I
I

I
I
I

~

~

;

w

I

4

Desenhista
I
.................... I

>
8

(1.

.

TP.bela

Fettor

VII

SITUAÇÃo ATUAL

I

Número
de

- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SITUAÇÃo PROPOSTA

I.

IReferêncía !]I

Séries funcionais

f

Tabela

!I

Número I
de

Séries funcionais

~un_ç_õe_5-1---Laboratorista-----:------f----llfux:ç-õ-e-s jL----Labôrátoiis-ia

_~

2
3

1

3

i

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

I

__

~_L
I

Servente (E.E.D.)

,

1

I

! Veterinário

(I.B.A.)

I Veterinário (E.E.D.)

Servente
'
........................... !!

I

i

VI
V

',i
!

lU

:

2
5
1

I'

I

." .. \

XVilI

1

XVIII

I}

I

Vete~nário (E.E.D.)

. 2_1 Veterínárío

(E.E.D.)

'1'

I
I

"I

XV

9

!

,
I

XIV I

I

·~I-----

Veterinário

I'

I"··

1

· .. ··

~

3

J

I Aux~i~' ~~"~~t;ri;ãri~"('E: i

X

E.D.) ......... ......... 1

IX

_
E.D.>. ........ ......... 1
'Au;dliar de veterinário CE. i
E.D.) ........ , ......... 1

vm

3 ! Auxiliar de veterínárío (E. I
4

--~------ __...._ .

í

,

·

·

"

! ,

.1

i

,i

1

Auxiliar de veterinário

Auxiliar de veterínárío (E.:

2

1-: I
I'

VII

1

,

2
.

I.... ·.. ··

I

iI

I

;

fi

I

,

,

'

1 ..___ I

g

V

IV

·.."·· ·..,,· "I
-.------.------.-.-.-.----_.
" -.- .-,,------,,---:
1------------_.
. _---------------I
I
.
I,
iI
I
I
i
I
AUX~i'~' ~~. '~~t;riiJ'ãr'i~"(E: I
XI
i
I..······
"'1
2

>

VI
III

1

----·--!------------·-----T-·--·--·-T-·--~

1

:

7
-----

2 I Servente (LB.A.)
5 I Servente (I.B.A:.)

1

I

VII
VI
V

I

8

I

__ l=-_!~_.J

·.. ·.. ·.. ·..

I

-.---

~

~

I

XVlli
XV
XIV

i

II
I

s

1

XII
xl
IX I
VIII

__.,.. _

8

I

I

__~IJ

.

~
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1\1'.("' ';~~j.257 --- DE 30
DE JUNI1 C} DE 194',

Att.er« u. lotar:ào 1;,1nnér'ica. de repertu: ti c",' di) Jlín.islérfo da Educaçüo e

Scuu:«.
() Pn\;:,iclfntc' l'rI.
~ddb~lÍ~>f~o

1ig() H7. ítem

Hcmiblica, usando
lhê contcrr. o ard'l Const.ituícâo, ac-

a:
:\rt. 1.(1 (ls cargo:..; i.~r)lados e de
ca rroira ôe Tócn:cn de Eo.ucaç,ão pas-

~:'rc i

,'"r-UH aLig urur

:or~

ld:,a.çáo

C;:Júl

o toraI

EXECUTIVO

Art. 2.° Os claros' da lotação SUp1ementa de técnico de educação poderão [;81' preenchidos enquanto existirem nos Quadros Permanente e Suplementar funcionários em número suficiente.
Art . 3.° :tste r"ccreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dlsposiçóes
em contrário.
Rio de .Janeiro, 30 de junho de 1947.
12ôO da Independência e 59. 0 da República.

~!5. ~.-('ndo 90 na lotr,':(l1o permanent.e e 5 na lotação ~~'upk'mentfl.l'· das
;(-\"cTD(jrp~; fCIJH,rti.çàc;:;
órgãos:

(~C

E'URICO G. D1JTRA.

Clemente Jiariani.

Lotação Lotação
Repart ioor-s e órgão,'

Perm

Suplem.

Nacional de Educacào
Diretoria Gera;
,
,
,
.
Divisão de Educação Extra-escolar .'
.
Divisão de Educação Física
,
,
.
Direloria do Ensino Comercial
,
.
Dirrlori<. do Ensino Industrial (e estabelecimentos de
:r~·-~'$Xi..rl,amento

ensino subordinados i

,

,

.

Direto:,hl. do Ensino Superior
.
Díretorín do F;))"ino Secundário
,
,
.
t nstituto Nacio~1a1 de Estudos Pedagógicos
.
colégio Pedro II-· Externato
,
.
B:b1iotcca Na.ciona.l
.,
.
Dincoria do Patrim6nio Histórico e Artístico Nacional
CP ~',I:l de flui Barbosa
,
.
'jllivl'l'sidade do Brasil
Paculdade Nacional de Filosofia
.
Instituto de Psicologia
.
.
Museu Nacional
. .. :
.
Instu.uto Nacional de Cinema Educativo
.
EnstJtuto Naciona l cio Livro
.
Serviço de Documentação
,....
.
.
8nvieo ele Radiodifusão Educativa
.. ,
.
serviço Nacional cli? Teatro .. ,
,
, .
Jm.f.itvto Benjamin Ccnst.ant .. ,
.

2
~

:l

1
00

fi

DECRETO N,o 23.258, DE 3D DE
JUNHO DE 1947

DECRETO N.o 23.259, DE 30 DB
JUNHO DE 1947

Auiorux: o Ginásio Dom Bôsco; de Resende, a funcionar como coléçto

Concede reconhecimento, BOb regime
de inspeção permanente, ao curso
girw.sial do Ginásio Maria Ima-

culada de
NÍlú foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

sao Paulo:

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamenw,

ATOS

no

PODER

DECRETO N.o 23.260. DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Dá not'a denominação a estabelecimento de ensino secundário.
N ..1.;) foi. publicado ainda I:ioDiário
Oji cu:I por falta de pagarnontc .

DF,cRETO N.O 23.261, DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado da Paraiba
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art. 37,
item I. da Constituição, e de acôrdo
com o art. 12 do Ato das Dísposicôes
Constitucionais Transitórias. decreta:
Art. 1.0 Flca declarado extinto o
Conselho Administrativo do Estado da
Paraíba, cujo arquivo será entregue
às autoridades estaduais competentes.
Art. 2. 0 :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo .
Art. 3.0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1947,
126.° da Independêncla ": 59.° da República.
EURICO G. DUTR.'.

Benedicto Cada Netto

DEJCRETO N.o 23.262, DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administmtivo tio Estado do Ceará

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 8'1,
Item I. da Constituição, e de acôrrío
com o art. 12 do Ato das Disposicõcs
Constitucionais Transitórias. decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
COnselho Administrativo do Estado do
Ceará, cujo arquivo será entregue às
autoridades estaduais competentes.
Art. 2.° :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo .
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de junho de 1947.
12ti,o da Independência e 59.0 da República.
EuRICO

G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto

EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.263, DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da H,CjiÚ!)!ica, usando
C!a atríbuíção que lhe confere o art. ô'i,
item I. da Const.í tuiçâo. e de acôrdo
com o art. 12 CIO Ato rhs Dispostcóes
Constitucionais Tra.nsitórras, decreta:
Art. l° Fica declarado extinto o
Conselho Administrativo do Estado do
Rio de Janeiro, cujo arquivo será entregue às autoridades estaduais compotentes.
Art. 2.0 :/tste Decreto entrará \:11l
vigor na data de sua publícacâo .
Art. 3.° Revogam-se ,\S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1947.
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto

DECRETO N.o 23.264 - DE 30 DE
JUNHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Duprut Figueiredo a lavrar jazida
de quartzito no municipio de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere () artígo 87, n.v I, da Const.ítuíçào e nos
termos 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 Jorge Duprat Figueírt-dc a
lavrar jazida de quartzito em terrenos situados no bairro Taquarassú,
ctL"trüo de 'I'atassupeba, muníclpio de
Mo,,! das Cruzes, Estado de São Paulo,
numa área de cinqüenta hectares
lGO ha.i delimitada por um retângulo
que tem um vértice localizado à distância de quinhentos e cinqüenta e
nove metros e dez centímetros ... , ..
(559,10 m) no rumo magnético setenta e oito graus e trinta e quatro minutos nordeste (78° 34' NE) da ponte
sôbre o ribeirão Tadassupeba., na estrada Parannpíacaba-Mogl e os lados
divergentes do vértice consíderado 08
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) . cinqüenta e dois graus nordeste (52 0
NE) ; quinhentos metros (500 m) ,
trinta e oito graus sudeste (380 SE).
Esta autorização é outorgada medían-

31)2
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te as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Códiir,1 de
Minas e dos artigos 32. 33, iH e suas
alíneas, além das seguintes e de' outras constantes do mesmo Código,
não ex;pressamente mencionadas neste
decl'rto
Art. 2.° O ooncessíonárlo da autorizaç.50 ti!;:) f)hri.";iJdo a recolher aos
cufrD..s

na. Iorma da lcí os
c·.',butos qne iorcrn devidos à União,
ao E~;-ta.dCJ e ao Muuicípio. em cumprip:~blk·'~,(,·.

EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.265, DEl 30 DE
.JlJN1IO DE 1947
Aprova o Regulamento par« a XIU
E.rposição Nacional de Ani11U1ls

Ainda não foi publicado no Diário
Oficia?

mcnt» cIo di,::,PCE:to no art. fiB do CóÔÍ'f:O de ]\'nnn.~;.

/\..rt ,

3. 0

Se

a~lJO'ri7í.:'~çác 11.5.,;:)

o

cumprir qualquer das

obrigB'~õCS (P~ê lhe incumbem, a autortznç-io de ~a.VLl será d'.;·sla,Y'D,c1fl C&dnca ou nulo 1'1-1 f:)r~Y') dl)~ art'iC'o~

Ji..

L'

~~g d()d'ê;;';di;'''~) ~le liina~.'
~-' ~.
Art; 4Y As proprlcdades vi:'~inha:)

37" ;

DECl':ETO N.o 23.266 _.- DE
DE JUNHO DE 1~7

concessionário da

psL'l{) sujeitas ;'''' servidões de 3010 e
sub solo pa1'11 O,S fins drt Iavr a , na

forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Mírias .
Art, :i,o O concessionário da autorízacão será f.isca lizarin pelo Departamento Nacional da Producfio Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorízacáo de lavra terá
por título este Decreto. que será
transcrito no livre próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Ministérto ela Agricultura, após
o p8g:m1ento da taxa de mil cruzeiros
«i-s LODO.OO)
Art. 7° Rcvugum-su as dísposíções

em contrário.
HJo de Jnncíro. 30 de junho de l!147.
126.° da Indept:nd[~'lcia e 59,0 da H('públíoa.

Retifica () item 1
ereto u," 21,912,
Hl46.

o

lL~

tif")

co

so

art . 1." dI) 116-

«e 8 de Dutubro de

Pr[siclent::~ da Repúblicn, llixa ndo
::üribulç:ão que lhe contere o ar-

<;'7, incíso I.

da, Constií.uiçâo e

te,,,,) em vista o que declara a C0mpi-1llhia Brasjj',ira de carbureto de
Cú}cio, decreta:
[U',
1.0 O irem 1 do art. 1." do
Üi.";(?w n.v 21.912, de H de outubro de
1945, passa a ter a seguinte redação:
•• J) Arca de cárecentes e noventa e
mil e quatrocentos e cinqüenta
metros quadrados W9G.450m2) de propríedade atribuída a .Joaquim ViGente
Pereira" .

Art., 2.° Êste Decreto entrará em
vigor na data da sua publleaeâo, revog'adns as disposições em cont rárío.
Rú) (:2 Janeiro, :30 de junho dt~
HlÇ, 1:16.0 da Independência ::, [;9° d,.,
_

I~('pública

EURICO G. DUTP,tI,.

Eu RI(;() G, DVTllA.

Dante! de Carralho.

APENSO
Figuram neste apenso:
I -

os decretos-leis e
tres

decretos que, expedidos em trimes-

anteriores, f or ern publicados depois do segundo

dia útil do segundo trimestre de 1947.
11 -

as reproduções e retificações publicadas
do trimestre de 1947.

no segun-
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DECRETO-LEI N.o fr.-69-8, DE 2

DE SETEMBRO DE 1946
RETIFlOAÇAO
Acrescentem-se, após o Parágrafo
único do art. 111, os artigos abaixo
que foram omitidos na publícaçâo:
Art. 112. Os herdeiros de pensão
especial perdem o direito ao montepio e ao meio soldo quando as pensões
forem da mesma origem.
Art. 113. A herança militar é isenta de qualquer taxa ou impôsto; não
é penhorável, nem responde por divida do seu instituidor e a sua percepção não constitui acumulação, ressalvada a restrição de que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. - A herança militar apenas responde pela contribuição mensal para o Estado e pelas dividas à Fazenda Nacional, se contraídas pelos herdeiros, já no gôzo
da pensão.
DEORETO N.o 20.9'75 - DE 12
DE ABRIL DE 1946
Concede à sociedade Oto Kuln & Companhia autorização para funcionar
como eniprêsa de navegação de cabotagem, de acõrâo com o que prescreve o Decreto-lei n. ° 2.784, de 20
de novembro de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
oto Kuln & Comp., decreta:

Artigo UlllCO. E' concedida a sociedade ato Kuln & oía., com sede na
cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, autorização para funcionar como emprêsa de nave-gação de
cabotagem, de acôrdo com o que prescre-ve o Decreto-Ieí n.o 2.784, de 20 de
novembro de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente
as leis e r-egulamentos em vigor, ou
quem venham a vigorar, sõbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro. 12 de abril de 1946,
12'5.° da Indeoendência e 58.° da República.
EURICO

G.

octacuto

DUTRA.

Negrão de Lima.

DECRETO N." 22.110 __ DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1946
o

Autoriza o cidadão brasileiro João A.niunes de Cerqueira a pesquisar
quartzo, minério fIe terro, cassiterita,
calcário, talco, amianto e associados no municipio de Prados, Estado
tie Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que il1e confere o artí ,
go 87, 11.° I, da Constituição e nos têrmos do Decreto- lei n.v 1. 935, de 29 d-e
janeiro de 1940 (Código de Minas),
d-ecreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Antunes de Cerqueíra
a pesquisar quartzo, minério de feTO,
cassiterita, calcáreo, talco, amianto e

356
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associados numa área de vinte e seis
hectares, trinta e três ares e cinqüenta
centiáres (26,3350 ha) , situada no imó-

vel denominado Fazenda Ribeirão do
Elvas, no lugar Mata do Ribeirão e
Cancela, distrito e município de Prados,
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem
um vértíce a mil e cinqüenta metros
(1. 050 m) , no rumo magnético cínqüenta e três graus nordeste (53° NE) ,
da confluência do córrego Ribeirão nc
Rio Elvas, e cujos Iadcs, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e
trinta metros (430 m) , oitenta e cinco
graus nordeste (85° NE); quinhentos
e dez metros (510 m) , norte (N);
quinhentos e quarenta metros (540 m)
oitenta e eineo graus noroeste (85° NE)'
seiscentos metros (500 m) , dez graus
sudeste (10° SE).
Art. 2.° Esta autorízacão é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Códiuo de Minas.
Art. 3.° O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
d'~ste decreto, pagará a taxa de trezentcs cruzeiros (Cr$ :300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisão
de Fomento dn Produçâo Mineral do
Ministério da AgricuHura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrürío.
Rio de .Janeiro. 18 ele novembro de
1!J'16, 125.0 da Lndependêncía e 58.° da
República.
EUilICO

G. DUTR,\

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.228 - DE 4
DE DEZEMBRO DE 1946
Concede à American
Lntertuitioruü

Acsocuitioti For Eccmomic And Socuü Denctomsnnent: autorizaçõo para
iuncicnar no Brasil.

O Presidente da República, usando
da atríouícáo que lhe confere o artí.,
I~o 3'1. item I, da
Constituição, de ..
ereta:
Art. 1.0 1'~ concedida à
Amertcan
lntcrHf:.:icnal Associat.íon for Ecor:\)mie And Social Devclopment com sede
na cidade. Condado e Estado de N:Wl1
York , Estados Unidos da América, autortzaçâo para funcionar no Brasil, de
co"formida.de com os estatutos que
acorvpanham êstc Decreto
ArL. 2.° Qualquer alteração a que
a sü::kdltcle proceder nos "eJpectivos
estatutos deverá ser prõviamente

EXECUTIVO

aprovada pelo Govêrno, senda-lhe CllSsada a autorização constante do artigo
anterior, se infringir êste dispositivo.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1946, 125.° da Independência. e 58. 0
da República
EtffiICO

G. DUTRA.

.

Benedicto Costa Netto;

DECRETO N.o 22.402 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1946
Concede à Cia. Mineração lporanga
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.? 938, de 8 de Dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. É concedida à Companhia Mineração Iporanga, sociedade anônima com sede na Capital do
Estado de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração,
de acôrdo com o que dispõe o Decreto-lei n.O 938, de 8de Dezembro de
1938, ficando a mesma sociedade obrlgada a cumprir íntegralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1946, 125.° da Independência e 58."
da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 22.425 - DE 10 DE
JANEIRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 16.440, de 23 de
agôsto de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I, da Constituição, e
nos têrrnos dos Decretos-lei n.v 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) e n.? 9.605, de 19 de agôsto de
1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, a autorização outorgada pelo Decreto número
dezesseis mil quatrocentos e quarenta
(16.440), de vinte. e três (23) de agôsto
de mil novecentos e quarenta e quatro
(1944), ao cidadão brasileiro Nagib
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Kfouri para pesquisar carvão mineral
e associados numa área de mil hectares
(1.000 ha) , situada no distrito e município de Orleães, Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhentos e sessenta metros (560 m) , no rumo
verdadeiro trinta e sete graus nordeste
(37° NE) , da confluência dos rios Braço Direito e Minador, e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
oito mil e quinhentos e onze metros
(8.511 m) , um grau sudeste (10 SE);
mil cento e setenta e cinco metros
(1.175 m) , oitenta e nove graus nordeste (89° NE).
Art. 2.° O título da autortzação d~
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 For~')'2nto d9 Produçã{j Min ara.I do
Ministério <h /'.gricuJtun~.
Art. 3.° l'kvogam-se as disposições
em contráríc ,
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República..
EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 22.469 - DE 18
DE JANEIRO DE 1947
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista de repartições
do
Ministério da Aeronáutica, e dá outras prooiâências,
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DECRETO N.o 22.476 - DE 20 DE
JANEffiO DE 1947
Renova o Decreto n.O 15.851, de 14 de
junho de 1944
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.v I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n." 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código cie Minas), combinado com o
Decreto-lei 11,° 9.605, de 19 de agôsto
de liH5, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos têrmos da letra b do art. 1.0 do Decretolei n.? 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Alberto Façanha Sá pelo
Decreto número quinze mil oitocentos e cinqüenta e um (15.351), de
quatorze (4) de junho de mil novecentos e quarenta e quatro (194t!) para
pesquisar quartzo, berilo, arnblígonita,
tantalíta., columbita, cassiterita c associados no município de Cascavel,
Estado do Ceará.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa que será ume via autêntica
dôste 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. 3.° Revogam-se as disposições
em con trário ,
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
1947, 126,° da Independência e 59,° da
República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 22.484 -

RETIFICAÇÕES

A página 1. 076, na tabela da Diretoria de Material de Aeronáutica Serviço Técnico de Aeronáutica, situação atual, 2,a coluna, onde se lê: "En-

genheiro do Laboratório de Ensaios e
Pesquisas", leia-se: "Encarregado do
Laboratório de Ensaios e Pesquisas".
Ainda nessa tabela, na situação proposta, Químico Especializado, na colu n a
Referência,
onde se
lê:
"XXXIV" leia-se: "XXXIX".
Na tabela seguinte, na mesma. página, no titulo, onde se lê: "Material
de Aeronáutica - Fábrica do Galeão",
leia-se: "Diretoria de Material de Aeronáutica - FábriCa do Galeão".

DE 20
DE JANEIRO DE 1947
Autoriza os cidadãos brasileiros Alvaro
Vieira da Costa e Noé da Silva a
pesquisar calcário e associados no
mtinicipio à,e Motozintio«, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

cu atríbuíção que lhe confere o artigo
87, n.v I, e 'nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os eí.,
dadãos brasrleíros Alvaro Vieira da
Costa e Noé Barbosa da Silva a pesquisar calcário e associados em terrenos de propriedade dos requerentes,
situados no distrito e município de
Matozinhos, Estado de Minas Gerais,
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numa área de doze hectares e quarenta e oito ares (12,48 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a quatrocentos e dezesseis met.ros OH;
m) no rumo magnético trinta e sete
graus sudoeste (3'1° SW) do quilômetro sessenta e dois (krn 62) da rodovia.
Belo-Horizontc-Sdc Lagoas, e os lados di vergent es do vértice considerado.
têm: duzentos e quarenta metros (240
m) e rumo setenta e dois graus e trín.,
ta uiínutos sudeste (n° 30' SE) magnético; quinhentos e vinte metros
(520 m ) . e 1'11;,lO ôezl;ss2.te graus
e
trtnta minutos sudoeste (t7° 30' SW)
magnótíco .
Art . 2." O tí711]0 da autorízaçêo de
per.quisa, que será urna via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de tre.,
zcntcs cruzeiro', (Cr,$ 300,00) e será
tran.crito no livro próprio da Divi-.
[;i1.G (l<.~ POl.ilC:ll.',() du Pl'ocIue~:_;J lvJincnl1
do :~\(Iinist,t;rio cia Agri-ult.ur a .
Avt :j.oHev;~;g~:un_.s.e as dísposições

em contrárlo .
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1fJ47,
Indepcn(~ê::leia

126. fl da

c 59.0 da Re-

pública.
EUKUC(} (T.

DUTRA.

EXECUTIVO

têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oitenta
metros (3"80 m) , gez graus noroeste
(10° NW): trezentos e sessenta metTOS (:~60 mi , sessenta e cínco graus
e trinta minutos sudeste (650 30' SE) •
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrero. pagará a taxa de tre,
zentos cruzeíros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de F'omento ela Produção Mineral do
MInistério da Agricultura.
Art. 3 ° Revogarn-sc as disposições
em contrário,
FUo de Juneíro, 24 de janeiro de
LH7, 126.° da' Independência e 59." da
República,
EURICO G. DU'FRA

Daniel de Carvalho.
DECRETO N, o 22, eoi DE 211 DE FEVEREIO D E1947
.4u tori:a
a Sociedade deMineraçiio
Ernesto zaoe« & Filho" Ltâa . a la»rurnazuit: de auatro sacaroíüe e associados no municipio de São Beruarâo
üo Campo, Estado de São
P,ndo,

O Preskiente da Eepúbli-ea, usando
:Pl. o ~.~2. ó19 -- DE 2 tlt
D;; ,L\t'iEIHO DE 1947

I!F;cr.;.;:~·r{)

A ul.cri:« Co') ({tled.\:',J.'s hrasileiros José
A.nJ.oJdo IJ'njje e llhr:fo Anumio .JOS{:
pol'ü',Q.

d· :1"·~':(i'U.h':i;· ~'-:ai,-'{~ri~)
e 08,(.'0;.!") -;~7::: :iJ:,'/.:.l:":O de Pedro Leo:
"'-'J'i-'/llr/')
Jt! [liUS Cer-iis ,

Pr,,:.iric'IJi,P da República. usando
da ,üribui:i'.o que 11H' confere o artí.,
87. uúr.-er« I e nos tõrmos dos al'I ,)~
153 da Consta t.uçào, d:.'ereta:
Art , .LO Picam autorizados os cidad i.o.. brasrlei-os .Jusé Antônio Buffe
e Ai'rüo Antonio José Buffe a pesquíS'1r calcarro e ass.iciados em terrenos [l,e proprieri.:1de de Antônio .José
(I

lsuffe

~ü;uado;..;

na

Faz~nda

do Sítio,

no distrito e municipio de Pedro Leopoldo, EsL,do de M'r""3 Gerais. numa
área de orze hr-ct.arrs e quarenta, e um
are", 01,41 ha) drlí mi t ada por paraIelogr.uno que tc-n um dos vértices a
seisC'e~~tc.:; e vinte e oito metros (623
mi , rumo quarnnt» lê três graus nor.,
dt'iOtc! (.1.,0 NE) magnético. contados
no, alicerces da i'.'pja de Santo An.,
tôn.o na . uu parte média. e os lados.
divcrgerit ea do vértícc ccnsírícrado,

dJ, a,Ll'ibuiçfio que lhe coní ere o artí-

;;0 37. número T, da Constituição e
;.os têrmos do Decrcto-Iei n , ° 1,985,
':e 29 de janeiro de 1840 (Código de
Min asr , decreta:
Ar t. 1. ° Pica autorizada a Socü.-da(L~ clc?,jIineração Ernesto Zabeu ComPilho" Limitada a lavrar jazid~~ «uartzo sacaróíde e associados
.['nu' <'_
de qmnze' hectares, e ses~enLs,
c deis ares e d(}~(,8 ccntíares
n2.G212 ha) situada no iugar denommnrto Pedra Branca, !lO distrito e
münkípjo de Sâo Bernardo do Campo. Estado do São Paulo, e delimitada
"per unlZ',j~nha poligonal em que o prírl.V'?iro ('; Y) i.i dn é o contorno de reprêSFt do Ri o Grande, numa. ('xt'cnsào de
cltlí:c:ntcs ['; se.s metros CZHGn1), contados a
de um ponto situado na
:·c.k.
e· qUP!'enta e sete me~·!:(>s (717111). a novecentos e dez met.ros O?Hinl). rumo trinta e oito gTRUS
~·:!:d(J:'2:.c (:':'. o SW) verdadeiro, da: tôrre
nC:;nuo scssen ta e 11In (61) da
tr8,n.sn,li~-:;,~~~) Se!Ts·-Pedrrlra da L:gh-t
n nu Pcwer ; o segundo (2,°) lado é

urna rota no rumo Sul (,8) com duzentos metros (200m) de comprtmento, a contar da extremidade do primelro (L O) lado; o terceiro (3,°) lado
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é uma reta no rumo oeste (W) com
trezentos e oitenta e dois metros e
cínqüenta centímetros (382·;50m) de
comprimento, contados a partir de extremidade do segundo (2. O) lado; o
quarto (4. O) lado é o contôrno da margem da reprêsa do Rio Grande numa
extensão de trezentos e cinco metros
(305m) contados a partir da extremidade do terceiro (3. O) lado; o quinto
(5. O) lado é uma reta de rumo
trinta e dois graus e quarenta e cinco
minutos nordeste (32. ° 45' NE) com
duzentos e setenta e sete metros
(277m)
de comprimento, contados a
partir do quarto (4. 0 ) lado e, finalmente, o sexto (6. O) lado é o contôrno
da margem da représe, do Rio Grande
no trêcho compreendido entre a extremidade do quinto (5. O) lado e o vértíco inicial. Esta autorízação 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 seguíntes 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 do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. o Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. à autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Mines.
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. ° A conccssíonáría da n utorízação será tiscalízada 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 transcnto no livro próprio da Divisão de
Fomento de Prcducâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa doe seiscentos e vinte
cruzeiros «i-s 620,00).
Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1947, 126. ° da Independência e 59. ° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o 22.603 - DE 22
DE FEVEREIRO DE 1947
Autoriza o cuuuiiio brasileiro Antônio Inácio a pesquisar calcário e
associados no município de MatOídnhos, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Inácio a pesquisar
calcário e associados em duas diferentes áreas totalízando sessenta hectares (60 ha.) , situadas em terras de
sua propriedade, no distrito de Prudente de Morais, município de Matozínhos, Estado de Minas Gera1s, e
assim definidas: a primeira, com quarenta e oito hectares (48 11a) está.
situada no lugar denominado C~'eciú
ma c é delimitada por um retângulo
que tem um vértice à dístância de
cento e oitenta metros 080 m) , no
rumo magnético oitenta gTaUs e trinta
minutos nordeste (800 30' NE), dos:
alicerces do canto este IE) da sede
da fazenda de propriedade de José
Canuto Ríbeiro, e cujos lados têm, a
partir do referido vértice, (JS seguintes
comprimentos c rumos magnétíoos:
mil e duzentos metros (l.200 m)
trinta e oito graus e trinta minuto~
nordeste (:180 3()' NE); quatrocentos
metros (.400 rm , cinqüenta e um graus
e trinta minutos sudeste (510 30' SE).
A segunda, com doze hectares (12 ha)
está sttuada no lugar denominado Fa~
zenda <la Pia, e é delimí tada por um
retângulo que tem um vértice situado
a cento e dez metros (110 rrn rumo
mapnétíco oeste (W). dos aÜcerces.
do canto nordeste (NE) da sede da
citada Fazenda da Pia, e cujos lados
têm, a pa.rt.ir do referido vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magriéticos ; trezentos metros (:300 m)
sessenta e cinco graus noroeste (65~
NW); quatrocentos metros (400 m) ,
vinte e cinco graus sudoeste (25.0
SW).

Art. 2.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de seiscentos cruzeiros rcrs 600,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO N. o 22.646 - DE 27 DB
FEVEREIRO DE 1947

Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de
1947, 125.° da Independência e 58. 0 da

Introâuz alterações no Decreto número 21.694, de BV de Agôsto de
1946, e dá outras providências.

República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

(*)

DECRETO N.O 22.631 - DE 24
DE FEVEH.EIRO DE 1947

Concede à sociedade anônima "Sh.ellMe;x; Brazil Limited" autorização
para continuar a funcionar na República.

O Presidente da República. atendendo ao que requereu a sociedade
anônima "Shell-Mex Brazil Limited",
autorizada a funcionar pelos Decretos
ns. 10.168. de 9 de abril de 1913;
12.438, de 11 de abril de 1917, 15.303.
de 19 de tcvcreíro de 1922. 20.197, de
14 de dezembro de 1945 e 21. 377, de 8
de julho de 1946, decreta:
Artigo único. E' concedida à socíe,
dade anõn.ma "Shell-Mex Brazil Limited". com sede na cidade de Londres, Inglaterra, autorização para C()]ltinua.r a funcional na República com
o aumento do capital destinado às
operações no Brasil, de Cr$ .... . ..
99.55G.200,OO (noventa e nove milhões,
quinhentos e cinqüenta mil e duzen ,
tos cruzeiros) para crs 148.587. 240,00
(cento e quarenta e oito milhões,
qu'nhentcs e oitenta e sete mil e duzentos e quarenta cruz eiros) , em virtude de resolução da diretoria adotada
em reunião efetuada a 2 de dezcmcro
de 1846. e mediante as cláusulas que
acompanham o DEcreto n.v 10.168, de
9 de abril de 1913, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir Integralmente as le.s e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôhre
o objeto da referida autorização
Rio de Janeiro 24 de revcreíro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO G

DUTRA

Morvan Figueiredo

RETIFICAÇÕES

Na página 1, 1.0 coluna, no título relativo à relação nominal, onde se lê:
..... Decreto D.o 22.648, de 27 de feveretro de 1947", leia-se: " ... Decreto
n. O 22.646, de 27 de fevereiro de 1947"
Ainda nesa página, 4." coluna, na
Federal de Saúde da 8." Região, onde
Sê lê:
"1
Engenheiro, referência
XXXV", leia-se: "1 Engenheiro, ref9rêncai XXXII".
Na página 3, T. N. S. do Serviço
,de Obras, na coluna situação proposta, foi omitido o número de funções
-. 5 -- de Engenheiro, reteréncía
XXXIX.
Na página 10, T. N. S. do Serviço
Nacional de Malária, na coluna situa:
cão atual, foi omítid 00 n. o 1 correspondente à função de Chefe de Secào de Pequena Hidráulica.
Ner,sa mesma págínat na T. N. O.
tia Serviço Nacional de Peste, na co'una situação atual, onde se lê :"3
Armazenísta-auxilíur, referência XII",
"eía-se : "3 Amanuense-auxílíar, reí'erêncía XII".
Na página 16, T. N. O. da Escola
Industrial de Belém, nas colunas st.,
ttuicão atual e situação proposta, onde
se lê: "1 Professor do Ensino Industr.al (Malharia e Oavotaria), referência XX", leia-se: "1 professor do Ensino Industrial (Malaria e Oapotaria) ,
reterêncía XX".
Na página 17, T. N. O. da Escola
Industrial de Fortaleza, na coluna
"observações", onde se lê: " ... as ref"rências eram XII", leia-se: " ... as
referências eram XVI".
DECRETO N.O 22.647 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1947
Aprova projeto e orçamento pa_
ra construção de uma parada no
km 396.249 da linha Itararé
Uruguai, na Rêtie de Viação Paraná - Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:

ATOS

DO

PODER

Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de quinhentos e trinta mil, cento
e sessenta e nove cruzeiros e sessenta centavos (Cr$ 530.169,60) os quais
com êste, baixam, devidamente rubricados, para a construção de uma
parada, com desvio e edificaçôes necessárias, entre as estações de Rebems:as e Rio Azul, no quilômetro
396,249 da linha Itararé - Uruguai,
na Rêde de viação Paraná - Santa
Catarí na, devendo a respectiva despesa correr à conta do "Orçamento de
Inversões" da referida Rêde, para
1948.
Rio de Jandro, 27 de fevereiro de
1947, 12B.o da Independência e 59.° da
República.
G. DUTRA.
Clóvis Pestana.

EURICO
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cundário e do Decreto-lei n.O 4.245,
de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1. ° O Ginásio Brasil América
com sede no Distrito Federal fica au~
toriza.do a funcionar como cblégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser
Colégio Brasil América.
. Art. 3.° O reconhecimento, que pelO presente decreto é concedido ao Colégio Brasil América, considerar-se-á,
quanto aos seus cursos clássico e cíenttfíco, sob regime de inspeção prellminar.
Art. 4.° Revogam-se as disnosicões
em contrário.
'
..
Rio d Janeiro, 13 de março de 1947,
126.° da Independência e 59° da República.
EURICO

DECiP..íETO N.o 22.705 - DE 5 DE
MARÇO DE 1947
Transfere direitos e obrigações criados
pelo Decreto n.o 3.925, de 4 de março de 1942.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s l, da Constituição, de·-

ereta:

Art. 1.0 Os díreltos e obrigações
que pelo Decreto n. ° 8.925, de 4 de
março de 194,2, são da firma .1. Sgua_
rio & Oia., com sede na cidade e mu,
nícípio d-e Itararé, Estado de São
Paulo, ficam transferidos à Indústria
Comércío e Cultura de Madeiras S. A.,
sediada igualmente em Itararé, cidade
e município daquele Estado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
e!? vigor na data da sua publicaçao, revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1947.
126.° da Independência e 59.° da Re":
pública.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 22.758 DE 13 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o Ginásio Brasil América
c?m sede no Distrito Federal, a fun-:
czonar conw coJégio.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confer~ o artíg? 87, item ~, da Constituição, e nos
têrmoc da Lei Orgânica do Ensino Se-

G.

DUTRA

Clemente Mariani

DECRETO N.o 22.765 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Fórca e Iniz do
Paran a_ constmir 111nâ barrtutem.
no RIO Sao João, município de São
José dos Pinhais, Estado do Paraná.
á

P~esidente da República. usando
atríbuícão que lhe confere o art~g;O 87. 11.° T. da Constituição e nos
termos do Dcc:eto-lci n.v 2.059. doe 5
de março de 1940:

O

~a

Considerando que o Conselho Nacional de ;Aguas e Energia Elétrica julgou
conveniente o detcrímentn da medida
requerida pela interessada, decreta:
Art. 1.0 A Companhta Fôrça e Luz
do Paraná, ~om sede nesta Capital e
CDPC!'2slO;::ána des serviços de energia
elétrica no munícípio de Curitiba, Estado do Paraná. fica autorizad-a a
cO!]strui! uma barragem no Rio São
.João. cerca dê dez (10) quilômetros
a montante da chamada usina hídroelé;rica de Chaminé. no local d enomínano Vossoroca. município de São José
dos Pinhais. no mesmo Estado.
§. 1.0 A barragem de que trata êste
artigo d~:stina-s-e a estabelecer a
a(~)l!l1ull:lc<;o
sazoneíra necessárra à
uttlíza câo integral da potência instalada na usina de Chaminé, mesmo nas
épocas de estiagem.
§ 2.° A citada barragem poderá ser
construída por etapas. de _modo que
o reservatôrío de acumulação. por ela
criado, atenda à potência adicional que
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fôr progressivamente sendo instalada
na Usina de Chaminé.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrá-la na Divisão de Aguas,
do nCp~"rtamento Naeional da Producão Mineral, do Ministério da Agrícultura. dentro de trinta (30) dias, a
partir de sua publicação;
Ir --- Apresentar. à mesma Divisão,
dentro (o urazo de noventa (90) dias,
11 cnnta r da data da publícacão dêste
decreto, os estudos, projetos e orça111,en tos respecttvos.
III _.- Inieiu e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
único. 0.3 pruzo: a que se
ari,j"o pc"'.el'ào ser prorrof"'ilC\:-OC. p::r- ato do ",íin'tstro da _Agri-

c.ult:l"::a, (i1Jv:d:) ~;. Illvi.:::f;'Q de Ag uas
3.0 O presente Decreto entrará

ar.!.

ci~:.t,:1

de zua puol.cacâo,
contrário.
19 (,; marco de 1n47,

(:l:':r,c;::,l(:C;,~;~, em

cLe .J'lW:ilU,
lncl'2i)c::ldôncia
E'F1UC'O

G-.

c

59. 0

da

DUTR{\ .

Daniel de Ccrralno,
D'E,Ol('c~T()

N",O ~?:L 763 ..--. DIZ 19 DE
l\lAR(.:O TJ,g 1.94.7

R,c;u)'nn oD{':(~rcl:o nY 13 .37.1~J de 9 ele
~;C:/CIJ1,t)TO de l~;·t~:.

o

nc.pública. usando
lhe· conf C1\; o arConsi..í tuic.j.ü , 2 tendo
o Dccreto-Icí
lW
de' 19'1O
combinado (,',{:1TI o
de 19 de agóst.o

d(\

J~)'~.i:. <·<;·~l'CÜt:

Art.

1."

Fica r'~novada pelo prazo

iJr:~,~..:il{dro N'{:·1.~on d~~·

Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dísoosíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 -de março de 1946,
126.° da Independência e 59. 6 da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 22.769, DE 19 DE
MAI~ÇO DE

Sonsa Car-

nciro ix-lo Dt:crcLo uúmcro t.reze mil
trc7Jc,n{()~;; e
e quatro (1.3.374).
de nove (U) ôe
:~f' u.ül nevecentos e c[Ui1l'CD La e
1l9·1'j), para
pesqui.ar ouro e ass(h~ia 6.05 no muni~ílpi() de 3a údc, do EfLrido da Ba.h ia .
Art. :2.0 O título rIr autorização
do po::quisa, quo será uma via autêntica 6[:ste de-ereto. paga,rá a taxa de
três mil cruzeiros (Cr" 3.000,(0) e
será transcrtto no livro próprio da

1947

Ouior aa à sociedade Luz e Fôrca do
Mw?w'i Limitada, com sede na Capiíal Federal, concessão para o aproneitamento uroaressico de encrçia
lutiráulico. existente no rio Mucurí,
distrito de Nan.uquc, município de
Carlos Chagas, Estaâc: de Minas Ge-

rais.
O Presidente da Eepública, usando
da atrlbuiçào que lhe confere o arLjgoo 87, inciso I, da Constituição, e·
nos termos do art , lôO do Código de
Aguas (Decreto número 24.643, de 10
de Julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 ResDcitados os direitos de
terceiros a.. ntcriormente adquiridos, é
Muouri Limitada, com sede na Canioul,:-orf~>:lda à sociedade Luz e Fôrça do
lal. Fi.:dentl, concessâo para o aprovei~,U.l,:\ln,~) ~')r(WJTssivo ce energia hídráuLc(: cl2G cr'.chC\i~ü'a Santa Clara, no dia

dL;tl·itO de Na nuque, muni-

cípio
Carlos Chagas, Estado de
]Vnnas Gerais.
1.0 Em portaria do Ministro da
i\grif:1:It.uru., na, ocasião da aprovação
(·}os projetos, serão determínadas a
alt.ura de queda a aproveitar. hem
ccnj(~ a (lc;s':..~t~rga e a potência, conce.jic~as.

a

ti C' um (1)
ano nos
1PLr:L Í) 00 art. ]0 do De0
crr-t.c- lei 1l. ;} . FO~). Ú~: 1;] ele agôsto de
19-1G. ;~ a J.1t,o:::·'>~;~('ào cOllferic1:-], ao cí-

dsdftO
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~ 2.0 O aurovettamcnto destina-se
P,(~·!ÓllÇ.:\O. tr~':.nsnlissüo, transforma-

~.;tO c diG:l'ibu~(~~·l.o de energia elétrica,
para servícos públicos, serviços de utíEd~.de púfJlica t; comércio ele energia
no mumcrpio de Carlos Chagas, Estado d'2 Minas Crera is .
~ 3,° O aproveitamento inicial obj't"~tiv"Dlá í_:' b:ú~t~),L~çf\.o de um grupo hidro-c1('trico de 1. 20e KV'l A.
A.~ t, 2." Sob pena de caducidade do
Drc,selit(~ t.ítulo a conoessíonária obrig:t-;...;e 8.:
I ~. Eegistá-lo na Divisão de Aguas
dentro de trmta dias, após a sua publicação .
II -- Assinar o contrato disciplinar
(12, concessâo dentro do prazo de ses-
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senta (60) dias, contados da data em
que for publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IH - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Aguas, para os fins
de registro, dentro dos sessenta (60)
dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão de A,;uas, 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 correspondentes, pelo menos, a um ano de ohservaão:
b) planta em escala razoável do
trecho do CUl'SO dágua a aproveitar,
cem ind.ic:t~:50 dos terrenos marainaís
íriundáve.s 'pelo reman~~ d'a~' b;l~'
ragcm:
c) estudo da acumular;áo e cubacüo
da bacia;
(1) pel'i!l i;'eológico do terreno no
local em que deverá ser construída a
barragem;
e) projeto? da barragem; épura, méto.ic de Cálculo; jUStifiCf:ÇÜO do tíuo
adotado;
- .
j) cálculos e desenhes c!ctslhados,
eru (:\~e!},las razoáve:.s, dos vertedouros.
aduf~_8,~ comportas, tornada eJágllH,
cana: (H~ ~ldu.çao e eJ.stelo c1:}.;:;urr:
g) ,'ilu::t.ifjca,ç8o do tipo de c(Jnc!:J:o
forcado adotado: cá.lculos in:;!jsl)ert~j,vois: f,18.nkl e
com têd~>s "a:3 i n-

àieaçôef:
em escalas razoáveis;
h) cálc.rlos c desenhos dos pilares.
pont.es e blocos de aneora·c~en1, incJi::.pensáveis ao assentamento dos conr.1ut::}::~

i'orcadcs;
do martelo dár~u~:~, c cúlculo 0 1);'(\jc~t.o cLt chaminé de; equii)

c,: l-c!.~l(}

Iíbrío;

terr;::.ti(':~

'?;

ou d)spa'::'o;

plena.
t8.G5~s

respectivamente com COS 0 = 0,7,
COS 0 = 0,3 eCOS 0 = I; regulação da tensão e sua variação; reguladores, queda de tensão de curto circuito; detalhes e características fornecidas pelos rabricantes: tipo, potêncía, tensão, rendimento e acoplámonto da excitatrtz: GD2 no grupo
motor gerador;
m.; esquema geral das ligações;
n) para os transformadores elevadores e abaixadores de tensão, as
l':u~~;r(;.2"S

cX],gé">:)cias feit.as para. os ge-

radores:
\) J

lc
i,

(ll;scnhc~;

dos quadros de contrôos aparelhos

~"m ind,icaç{,o de todos
flt'rel~t neles montados ~
ri)

ué:St:nhos cict:aJhado:; (o1anta e

~',l~J~~::"":;~.L),(j:~;'rj 'l~:~;l~o (à~" {;;:I~l:,~l o~ HL~;~~

sr:;:<:~::l nelas rnont.nrios, bem
cnrnn dJ::; cntl.. adas e saldas dos con(lllV:'}':,"S, e ,c:U;:l~; i.'igaçõcs às bS'.rras

l\.Jh;y; ,:,

hl(:aCi1nd~) a saída da
trnsão de transmíscão,
pnn:· n\in.s, beblnac) de choque e Iígar(~:~

-;

~ÜVJ

:;\':~~,~-~~~ ;~'.~~-~~.~:'~~~~~~;õâ~~; tl'~,:'Ismisf;ão

r~J.~·lnLl e r"crfíl da linha:
c~~:r!:k~D C' eh:",~.l·:ir>J com

c:-:Hcnlo meOJ~;

;;':~;,;,~~,;}(:{~2t;;'~~\t.1·,.:~ja· te'nsft~~_~,~~ ~;~,.1~~~~~
Ch:l.t::IIT:-;:
jctc:_~ CtcJ~' U};:dc;':, dos edifícios
.:~{;,TGt11.U d? cstabilid~.1de c disc!:·!n:ün;'.,,:~':u du:; lT~~i.t~!:]'~_~.:~~ c:npregado~:
C)'ç~t~npi1tD cL·;klJ.hrv:lo p~,:r~l cada

\,'

t:HJ.

tcrics os proje-

~~_'. C';:-'. ':.<::TlçóL:< cie c',,'úcr::: tÜCIüca
d2Lf.'r;:iÜl.~:J ;.1::3 TY;~a
Div,:t:~f~,o de A,-,,}::las
dCJ
j.~-~.c~cr:al ('.a, .?t'Odll-

tos.

l"e;;:118<~OTCS

e ap?relhos

sentido de rotacüo e roper minu to; velocldnde carne-

C2cP;'H,;

de e '.'l'n'n

•

P:.·'.'!:"5,:~·rr(..to Ú. .íco.

í~r-·.m---;'"1

de fer-lla.nlr:'nro· do-

senh~e:;~'i~l;ll~;e~te~c~ts,do: .., . ,

c

k) projeto do canal de fus'a. sua
capr.cidnd2 ele vasfio;
l) jnstificr-çto do tipo de ger8"dor
adot9t:Io; sentido de rotnçil.o; ti~nsão,

freqüência e potência calculada COP1
0 que não exceda a 0,7; rcndi-

pra<~~~)s

Os

n c:,ue

ê~~t8

PClt .'lt0

v~JoC'\j2,de de rmbal<1.gen1

de 1110'~Ec.~i); indL:;p.,ç2,.Q do enguliruont.o
com ?5 S-;;'. EO r;" e 100 0)0 de variacão

coa

mente sob diferentes cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga,

(~l;:::·;j,.

.inst.lfjca~,-'::o

do tipo de turbina
8dot:i ::10, re'!:lCliTriellto sob diferentes
carg8.s, e~:1 n11JJtit::JOs de 1/4 ou 1/8 at.é
j)
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"o'l\\'idn
.1)("_),_"rt~,:u~),:'.',:it/.l

',L l)l·il.:;{~.o

.7v'[· i1~~'~1 I c D ]\''.í':iJ l.: ~:t/~t'1.C d
}\.l'L.

~L~J

de:
ela

:N~:i.(~i~}nal

C!

,,!!...~l,'ric~)l f,1E'a.

/1.. nl.:L:t11.;trJ. do cc:n;Ta,to nL3-

concessão será

~.~})::;;1'!r

,:,l~·~~t.~J.

l":oris

IY,vi~~~{D à.r:; ligua-s
subme::-~n.:'cv'lÇÜ,O
do TvLiD1stro da

prB~)a-

L.~~:,:l
.1\.~Ti,C'-ultLlra.

..t': rt. 4°
A prf,~~;nt.e: conc:2s[io Vl~~:'J~~a:t"á p:::~) p~~:~?:) ôe tr~nta. C~Ü) ~L~10S,
d:t rata c~o f(:gü:tro (io l'CS_
l')c'2tivo cc·~,-n·ato 118 I)lvisáo de água.s.
Art. 5.° A concC:::~fdonár~a. fica o:)!'i-

r:)~'1tqdcs

g::tda r:, construir c Inanter, nas p1'0-
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xímidades do local do aproveitamento,
onde '" desde quando fôr determinado
pela Divisão de Aguas, as Instalações
necessárias a observações Iinímétricas
e med.çoes de descarga, do curso dágua que vai utilizar e a realizar as
ohservacõcs de acórdo com as ínscruçõ. s da> mesma Dívísâo.
Art. 6.0 A concessionária é assezurada, dur.m to a vig êneia da presente
concessao, c r2s~}eitados os direitas de
terceiros [wt,'r'cr!11ente adquiridos, a
aut or.zacâo de fé1.:;;2r o comércio
encrrria hiô;'o-fJétxiea na ZOll:1 díscrí ,

d·"

rnin~tda

no p~i,::'ágrafo 3.0, do art. 1.0 do
pl'esente I)ecr.:.:,:to.

Art. 7.° O capital a ser remunerado ;'3erá o ete:Uo'lD.l11cnte invertido nas
ínstalaco. s da coucesslunárla., em Iun,
cáo d e ;,;lJ~l: moústrla. concorrendo, de
fOl'111:l
para. a nrodur áo,
e dist.r'bj(jq30

Art. 8.° ::.:~ t~~b2'la3 de prece de
cncrr-ía ~~.cr~.:~· ~';:;:~da.s pela Divisao c;,;:,
A,·rp'),'-' 1'0 'n'l~~' ut.o oportuno c' t rien~l;~;~~t~ l:c;i;~t:l-S' de ac~);d{)' G(LU o
disposto no a r l.. lHO do Cód:cC) eie
AVi.!as! de

~-Yln'leh':1

qv.c

seja.

;:,~~;.np;'e

prcnorcionada ao capita! uma iustn
rcmun. rsç~_.f) CU:DOl III Cio c.ta.de artir-o

180)

·:\':Y)it~·o d::,
L:L'tp'UL-~(Jo::i
da ;Jf{_',~·;-~)nt,e

limit.es que de.,

contratn

verão s..r

no

cir-línar

concessão.

c[Ü:i-

Art , 9Y I~Lu'a manutcucão da. intC?'l"idadi' do cn pit.a.l a que E8 ref.re
o ar t , 7,° d.o
Decreto. será
cri.:.~d()

que

u~r:

e8p~.::Dial

prov:""rá

::l.S

mediante indenização. na base do custo histórico, do capital não amortizado. deduzido a reserva de renovação
a que se refere o parágrafo único do
art. 9.° dêste Decreto.
§ 1.0
o Govêrno da União não
fizer uso do seu direito a essa reversi o, a concessionária poderá requerer
f io ref'er.do Govêrno que a concessão
seja renovada pela forma que, no NSpectívo contrato fôr prevista.
§ 2.° Para os efeitos do § 1.0 nêste
artigo. fica a concessionárta obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno 1"1'_
deral da decisão que tomar, apresentarido o r equer.mento de prorrogação
da concessão ou o de desistência desta. até seis (6) meses antes do térmtno
do respectivo prazo.
Art. 11. A concessionáría gozará,
desde 11 data do registro de que trata
o art. 4.0 e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes do
C,\jjg-~l dc Aguas e à2S leis especiais
~<;'):'"e a matéria.
Art. 12.
O presente Decreto en,
trará em vigor na data da sua nublícação. revogadas as dísposíções em
contrário.
Rio de Janeiro. 19 de março de 1946,
125.° da 11'1dependência e 59. 0 da República.
EURICO G. DUTRA

S."

Daniel de Carvalho

de l'e::;.p:·vs."

rruov H;f) 'f'

(L~·prL.;ia(::~lo

113C:fiS
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ou

ri':?~,t~ni1i-.

imuostas

Ú(~ 'co

,
o.pc' se

~\ CGT;~:ti tLÜÇ'lO
(Jf;:no!nin~.~·:l 1'12(l~-, rl'l:;o~,,'~lÇ:-~O será 1'03.li~':~'::~a nr.r
CSi)",cLl.is qec ill:::idirfto st}br(~ as
t~~l"':)~'.ts. :~ob i'oLa1'.l de
p::Icentag;;I'G.
E':-L-c''::; -L,-!·~!2:'; ~'.\~.n:'o ;j'.:L'2~·n:dn~\,das ':>0'[1fOIT~~~'
rnC\Ü7t C~G nl~t2.ri:tl a
CV.;;~
cii:,:\ reserva t.vcr de
at~-"~,i(l;;T, iJo;-lclJ c1 o :~cr modif'icn.das. trl<naJlnC'll~c. 11~l épcca da revisão das

n

tar.Ias ,
Art , 10. Findo o prazo da conces,
são. tôría o" prOpl"ié·.dade da concessionúria que, no momento existir em
função exclusiva c peTmanr;~:nte d.i
producê o. transmízsão. tra nsrormr.cão
e dístrluuícão ele ene:tgia elétrtca, referente o.o apr<Y,j('jtan~{'nto eoncedido,
reverterá ao Govêrno da União, em
conformda.de com o estlpulado nos
artigos 165 e 1(;:3 do Código de Agl1:JS,

DECRETO N.o 22.770
DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Altera, sem. aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extratturneràrio-tnensalista da Divisão do
Pessoal do Departamento de Aâministmção do Ministério da Agricultura.
Retificação

Na tabela anexa,
onde se lê:
Na situação atual

Laborá torísta
1 2

XI

Aros
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Na situação proposta
Labora torísta
1 - XI
1- X

2

Leia-se:
Na situação atual
Labora torísta
1 -

IX

Na situação proposta
Laboratorista
1- X

1 -

IX

DECRiETO N.o 22.771 - DE 19 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Paulista de
Mineração a lavrar argila refratária e associados no município de
Uberaba, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.v I, 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 Paulista de Mineração a lavrar
argila refratária e associados em terrenos situados no distrito e município
de Uberaba, Estado de Minas Gerais,
numa área de setenta e um hectares
e noventa e seis ares (71,96 ha ) , delimitada por um polígono que tem um
vértice a novecentos e sessenta e quatro metros e cinqüenta centímetros
(964,50 m) no rumo magnético setenta e três graus e três minutos nordeste (73° 03' NE) do marco quilométrico seiscentos e cinqüenta e oito
(km 653) da linha da Companhia Mogiana da Estrada de Ferro, entre as
estações de Palestina e Buriti, e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e trinta e seis metros e noventa centímetros (636,90 m) ,
setenta e sete graus e seis minutos
sudeste (77° 06' SE); seiscentos e
trinta e dois metros (632 m) , trinta e
três graus nordeste (33 0 NE): seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
trinta e seis graus noroeste (36° N\V) ;
trezentos e noventa e sete metros e
vinte centímetros (397,20 m) , setenta

EXECUTIVO

36i

e sete graus e treze minutos noroeste
(77° 13' NW); mil e vinte metros
(1.020 m) , onze graus sudoeste (11°
SW). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
rparágrafo 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 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 ca 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
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Cód igo
de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorízação será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos Ia VOI'OS discriminados no art. 'lI do mesmo Código.
Art. 6.° A autortzação de .avra
terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Minfstério da Agrícultura.. arpós o nagamento da taxa de mil quatrocentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.440,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeoro, 19 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EUllICO G. DUTRA •
Daniel de Carvalho.

DECRETO ~.o 22.773 - DE 19 DE
MÁRÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco N[atarazzo Júnior a pesquisar
minérios de ferro no Município de
Cajuru, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 87, n." T, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Are , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasílcíro Francisco Matarazzo Júnior
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a pesquisar minérios de fer,ro em
terrenos de sua propriedade situados
no imóvel denominado Cachoeira,
distrito e município de Cajuru, Estado de São Paulo, numa área de
sessenta e seis hectares, setenta e
seis ares e noventa e sete centíares
(66,7697 na) delimitada por um trapézio que tem um vértice à distância
de setecentos e oitenta e cinco metros <785 m) , no rumo magnético
trinta e quatro graus e vinte minutos
nordeste (34° 20' NE), da crista superior da cachoeira do córrego Cachoeira, e cujos lados têm, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentes e rumos magnéticos: mil
metros (1.000 rnj , vinte e oito graus
e vinte minutos nordeste (28° 20'
NE) ; oitocentos e oitenta metros
(880 m) , quarenta e se,te graus sudeste (47° SE); quinhentos e cinqüenta e quatro metros e cinqüenta
centímetros (554,50 rn) , vinte e oito
graus e vinte minutos sudoeste (28 0
20' SW); oitocentos e oitenta metros
(880 m) , setenta e seis graus e vinte
minutos noroeste (76° 20' NW).
Art. 2.° O titulo ela autorização
de pesquisa, que será uma VÍ'J.~U·
têntíca dêste decreto, pagará a taxa
de seiscentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 670,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de
1947, 126.0 da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 22.776 DE 19 DE
MARÇO DE 194r j
Autoriza a Companhia Siderúrgica
Nacional a pesquisar mmenos de
ferro. manganês. quartzo e associados no municípío de Itabirito, Estado de MintlS Gerais.

O Presidente da Repúblicn, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número I, e nos termos dos artígos 152 e 153 da oonstn.uícao, decreta:
Art. 1.0. Pica autorizada a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar minérios de
rcrro, manganês,
quartzo e associados no imóvel de
sua propriedade, no lugar denommado Serra da Moéda, distrito de B'I-

EXECUTIVO

ção, muníoípío de Itabirito, Estado
de Minas Gerais, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um polígno místílíneo, que
tem um vértice na confluência do
córrego das Almas com o córrego do
Monjolo, e os seguintes lados, a partir dêsse, definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros: mil
trezentos e sessenta metros (1.360m),
vinte e oito graus noroeste (28° NW);
dois mil oitocentos e quarenta e cinco metros (2.845 m) , oitenta e dois
graus e trinta minutos nordeste ....
(82° 30' NE); dois mil e quatrocentos metros (2.400m), onze graus e
trinta minutos sudeste (11° 30' SE)
até encontrar o córrego das Almas
pelo qual sobe até o vértice de partida.
Art. 2.°. A presente autorização não
está sujeita ao pagamento da taxa
pt evista no art. 17 do Oódígo de Minas, ex-vi do art. 51 do Dccreto-Ieí
n." 4.655, de 8 de setembro de H!1.2.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvaiho

DECRETO N.o 22.777 - DE 19 DE
MAIO DE 1947
Autoriza o ciãaâão brasileiro Paulo
Pereira Inácio a pesquisar argila refratária no Município de Mogí das
Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. o 1. !H~5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Pereira Inácio a pesquisar argila refratária no Distrito
de It.aquaquecetuba, Município de
Mogi das Cruzes, Estado de São
'Paulo, numa área de oitenta e sete
hectares, setenta e sete ares e cinqüenta centiares <87,7750 ha) delimitada por um polígono mistilineo cujo
vértice inicial está situado à margem
direita do rio Tieté, distando seiscentos e dezesseis metros e oitenta
centímetros (616,SOm), no rumo magnético cinqüenta e dois graus e cinqüenta e um minutos Nordeste (52°
51' NE). do marco quilométrico trinta
e seis (km 36) da estrada de rodagem
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Rio-São Paulo; dêsse vértice, descendo o rio Tieté, na distância de cinco
mil quatrocentos e oitenta e dois metros e dez centímetros C5.482,10m),
vai até o marco número um rn.° 1),
de pedra, situado à margem direita
do mesmo rio e distante seiscentos e
cinqüenta e um metros e oitenta centímetros (651,80m) no rumo magnético setenta e quatro graus e vinte
e seis minutos Nordeste (74° 26' NE)
do marco quilométrico quatrocentos
e setenta e nove (km 479) da Estrada
de Ferro Central do Brasil (variante de Poá) : dêsse ponto defletindo à
direita, segue no rumo magnético oito
graus e trinta e oito minutos Sudeste
(8° 38' SE), na distância de dois mil
seiscentos e sessenta e um metros e
quarenta e cinco centímetros ( .....
2. 661,45m) , até o marco número dois
(n." 2), de concreto, situado à margem direita do rio Tíeté; dêsse marco,
desce pelo rio Tieté, na distância de
quínhentos e cinqüenta e cinco metros e setenta centímetros (555,70m)
até ao vértice de partida.
Art. 2. ° O título da autorizacão
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
880,00) e será transcrito no livro próprío da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de m30 de
1947, 126.° da Iridependência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carualho.
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autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1947
126.° da Independêncía e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Corrêa e Castro.

DECRETO N.O 22.806 - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Concede à sociedade anônima"Det
Norske Luitfarseískap AIS. (DNL) "
autorização para funcionar na República.

O Presidente da República, aten.,
dendo ao que requereu a sociedade
anônima "Det Norske Luft.farselskao
AIS. (DNL)"; decreta:
Artigo único. E' concedida à socíeda.,
de anôníma "Det Norske Luftfarselskap AIS. (DNL)"; com séde na cidade de Olso, Noruega, autorização
para funcionar na República, com o
capital de
crs 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros) e os estatutos que
apresentou. mediante
as
cláusulas
que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado 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 objeto da reterída autorização.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1947.
126.° da Independência e 59.& da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan de Figueiredo.

DECRETO N.o 22.788 - DE 20 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a firma brasileira "Mineração Geral do Brasil, Ltâa," a comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n." 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma brasileira "Mineração Geral do
Brasil, Ltda.". estabelecida nesta Capital .a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título desta

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM
O DECRETO N.o 22.8()6, DESTA
DATA.
I

A Sociedade "Det Norske Luftfarselskap AIS. (DNL)" é obrigada a
ter permanentemente um represen..
tante geral no Brasil, com plenos fl
ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Govêrno.
quer com partículares, podendo ser
demandado e receber citação inicial
pela sociedade.
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II

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos únícamente ás respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tríbunats judiciários ou
administrativos, sem CiUC, em tempo
algum, P(":;8~ a referida' sociedade ~e_
clamar Qualquer exceção, fundada em
seus estatutos, cujas dísposíções não
poderão c,'ervir de base para qualquer
rechumaçêo concernente à execução
das obras ou serviços a que êles se
referem.
lU
A sociedade não noderá realizar os

objetivos const-mtes de seus estatutos que são vedados a scciedades cs,
trarigciras, e só poderá exercer os que
dependam de prévia permissão gt»:
vernarnent.al, depois desta obtida e sob
as concíçõcs em que ror concedida:.

IV

anônima "Shepard Line
(Brazil) ,
Inc.", decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Shepard Line (Bra.,
zil), Inc .", com sede na cidade
de
Wilmington, Condado de New Oastle,
Delaware, Estados Unidos da América,
autorizaçã-o para funcionar na República, com o capital de Cr$ 350.000,00
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros)
destinado às suas operações no Brasil e com os estatutos que apresentou,
mediante as cláusulas que êste acompanham, ficando a mesma 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, 24 de março de 1947,
1: '." da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figueiredo.

FiGa de;)cndent,r de autorização do
Governo qualquer abteração que a
sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutcs .
Sa-lb;e-á cassada a autortzação pa,
ra Iuncicnar na RepúbLca se infringir
esta c1:'111 sul" .

v

!?i<T.. entendido que a autortzacüo

ExECUTIVO

e

dada sem pr'e,iuizo do prmcípio de
achar-se a sociedade sujeita às dís..
posiçôes de o ircilr. que regem as 80-·
ciedades anônimas.

VI
A infração de nualquer drus cláusulas
para a qual não esteja cominada pena especial será punida cem a multa
de mil cl'm;<'iros (Cr;, 1.000,00) a 'Jillco mil CruZ2irOS (Cr3 5.000,(0) e, no
caso de remcídônctn. com a CRSU1Ç{;..o
de atuorizacáo conc-dída pelo decnto
em virtude do qual baixam as presen.,
tcs cláusulas.
Rio ele .Ianciro, 24 de março de 1947.
- Mtrrncu: de Punusireâo . .

DECRETO N.o 22.808 - DE 24
DE MARÇO DE 1947
Concede à sociedade anônima «sne:
pard Line (Brazil) , l nc :" autoriza:
ção para funcionar rui República.

O Presidente da República, aten.,
dend.o ao que requereu a sociedade

CLAUSULAS QUE
O DECRETO N.o
DATA.

ACOMPANHAM

22.808,

DESTA

I

A sociedade anônima "Shepard Line
(Br azrl), Inc." é obrigada a ter permanentemente um representante geral no Br3Jsil, 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 Iícarão sujeitos únícamente às
respectivas leis e regulamentos 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.
III

A sociedade não poderá realizar no
Brasil os objetivos constantes dos seus
Estatutos que são vedados a sociedades estrangeiras, e só poderá exercer
os que dependem de prévia permissão
governamental, depois desta obtida e
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sob as condições em que íór conce .
dida.
IV
Fica dependente de autorizaçâo ((O
Govêrno qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorizaçào
para; funcionar na República se tnÍ'ringir esta cláusula.
V

Fica entendido que a autorização
é dada sem prejuízo do princípio 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) P,
no caso de reincidência, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as
presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1947.
Morvan Figueiredo.

DECRETO N.o 22.811
MARÇO DE

DE

28

DE

Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Imaculado
Coração de Maria, do Distrito re:
tieral .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 Ê: concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso !iinasial do Ginásio Imaculado Coraçao de Maria, com sede no
Distrit'o Federal.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59,° da Re·
pública.
G.

DUTR,\.

Clemente Mariani.

Col. das Leis -

VaI. IV.

DECgETO N.o 22.313 DE 28 DE
MARÇO DE 19'17
Concede rcccnnecimento ao curso ginasial do Ginásio Sagrado Coração
de Jesus, de Aticnas,

O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 8'1, item I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino r..,ecundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimenta, sob regime ele inspeção permancnte, ao curso ginasial do Ginásio
Sagrado Coração de Jesus, com sede
em Alfenas, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2.0 Revoga,m-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de março de
1947. 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Mariani,

DECRETO N,o 22.814 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Concede
reconhecimento
ao
Conservatório Paulista de Canto
Orieõnico, anexo ao Instituto lIofusical de São Paulo.

1947

EURICO

EXECUTIVO

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe Cünfere o artigo 87, número I, da Constituição,
e nos têrmos do artigo 38, do Decretolei n.v 9.494, de 22 de julho de 1946.
decreta:
Artigo único, Ê: concedido reconhecimento ao Conservatório Paulista. de
Canto Orreôníco, anexo ao Instituto
Musical de São Paulo, com sede em
São Paulo, Capital do Estado doe São
Paulo.
Rio de Janeiro, 23 de março de
1917. 12G.o da, Iudcpendéncía {' 59. 0 da
Eepública.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.O 22.815 - DE 2B DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n» 15.933, de 28 de
Junho de 1944.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.O l, da ocnsntuíção e nos
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têrmos dos Decretos-lei n.o 1. \)85, de
20 de Janeiro de 1940 (Código de Minas) e n." 9.6D5, de 19 de Agôsto de
1946, decreta:
Art , 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano a autorização concedida ao cidadão brasileiro Teófilo Ferreira do Nascimento
pelo decreto número quinze mil novecentos e trinta e três (15.933), de
vinte e oito (28) de Junho de mil novecentos e quarenta e quatro (1944),
para pesquisar quartzo e associados
em terrenos situados no lugar denominado Vargem da Pontinha, no distrito
e município de Paraopeba, Estado de
Minas Gerais, numa área de cem nect.arcs 000 11a) delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) no
rumo magnético cinqüenta e dois graus
nordeste (50° NE) da confluência dos
córregos São Bento e da Pontinha, e
os lados divergentes do vértice considerado têm: mil duzentos e cinqüenta metros (1.250) e rumo sete graus
e trinta minutos sudeste (7°30' SE)
magnético e oitocentos metros (800 m)
rumo oitenta e dois graus e trinta
minutos nordeste (82° 30' NE) magnético.
Art. 2.° 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 Agrícultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G. DUTRA

Daniel de Carvalho.

DECRETO N." 22.816 -.- D~-: 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n." 16.768, de 6 de
Outubro de 1944.
O Presidente da República usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I.
da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
combinado com o Decreto-lei número 9.605, de 19 de agôstode 1946;
decreta:
Art. 1.0 Fka renovada pelo prazo
improrrogável de um ano nos têr-

EXECUTIVO

mos da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Agenor T,;ixeira
da Costa, pelo Decrete número dezesseis mil setecentos e sessenta e
oito 06.768), de seis (6) de outubro
de mil novecentos e quarenta e quatro (944) para pesquisar mármore,
calcita, calcário e caulírn no Munícípio de Pedro Leopoldo, ào Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.° 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.817 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n. o 13.654, de 22
de Outubro de 1943, retificado pelo
Decreto n. a 16.309, de 9 de agôsto
ele 1944.

O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe contere o artigo 87, n.? I,
da Cons.tituicão e
tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas),
combinado com o Decreto-lei número 9.605, de 19 de agôsto de 1946;
decreta:
Art. 1.0 F't'ca renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrrnos da letra b, do art. 1.0, do
Decreto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a a utorízação conferida. ao
cidadão brasilerro José Carlos Pereira pelo Decreto número treze mtl
seiscentos e cinqüenta e quatro
(13.654) , de vinte e dois (22) de
outubro de mil novecentos e quarenta. e três (1943), retificado pelo
de número dezesseis mil trezentos e
nove (16.30,9), de nove " (9)
de
Agôsto de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944), para pesquisar mica
e associados no Município de Santa
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Maria do Suassui, Estado de Minas

Oeraís ,
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 490,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.818 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o decreto n» 14.549, de 19 de
Janeiro de 1944.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.v 1.985. de 2D de Janeiro de 1940
(Oódígo de Minas) combinado com o
Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de Agôsto
d'e 1946. decreta:
Art. 1.0 Fica renovada de acôrdo
com a letra a, do art. 1.0, do Decretolei n.O 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Tomás Ribeiro Filho pelo
Decreto número quatorze mil quinhentos e quarenta e nove (14.549), de
dezenove (19) de Janeiro de mil novecentos e quarenta e quatro (944),
para pesquisar cassiterita e associados no município de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de - Janeiro, 28 de março de
19~7, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho.

EXECUT!VO

N.o 22.819, DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Renova o Decreto n.o 16.496, de

DECP~ETO

30 de agósto de 1944.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constítutícão e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.v 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), combinado
com o Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de
agôsto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei n.O 9.605, de 19 de agôsto de
19'16, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Celso Santos, pelo
Decreto número dezesseis mil quatrocentos e noventa e seis (16.406), de
trinta (30) de agôsto de mil novecentos e quarenta e quatro (1944); para
pesquisar areia quartzosa no munícípio de São Vicente, do Estado de São
Paulo.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de dois
mil quatrocentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 2.430,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposíções
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 208 de março de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da Repúb1ioa.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.823 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Aprot:a o Decreto.lei do Estado do Espírito Santo n." 16.454, de 31 de janeiro de 1847 e o contrato nele estabelecido com o aditivo neste
indicado.

O Presidente da Repúbllca, usando
da atribuição que lhe contere o aru,
so 5.°. n.? XII, combinado com o artigo 87. n.? I, da Constituição. e o' que
dispõe o art. 32 do Decrcto-Ieí número 1. 202, de 3 de abril de 1939, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados o Decretolei do Estado do Espírito Santo número 16.45·1, de 31 de janeiro de 1947
- e o contrato celebrado pelo aludido
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E:'.:tac1o com a Cc.noanh.a Tc:lefônh;l
Brasileir?. --- autor.'lz:'l.ndo-a a eX!'llc:ra,L~
o ser . .vico de ccmunícaçô es t21e·~'0rdc.3.s
entre os :Mll11kípios do E;;to,éo e .t C 3.pítal da R,epúbhea e :J., outros
G? DuElO. e :1uwrizado o mesmo
vérno a assinar o contrato ad~tt\. o.
cem as se:-?,'l.üntcs

!nod~_ficD.\"ú23:

"Oláusula I -- O .c,lacio couccd~~ à Conlp~""úbia T'81eIó~_üca Brasücira p~'1o prazo de 2() t víntc c
cinco) a.:os. S'2Ul prívüégio Ec;n
exch.l;-)ivi(~ade, o direito de i.xplcrar o 82TViço de comunicações U;...
k:Jôn:cas el:trc os Muníc ipios do
Esl.a do. pci·e:1d
P(;I' 11:1C,ia
de Iinhas à sua
gc.ral na Capital da ReYlúbEca e i\ outros Es.
t2Jdcs da 'Uniào servidos p~la cun.cessionúrta. C!e.::âe que
tamce.n
l)

aútorizaât: pelos

poderes

c(i?n'P'~'

Lentes' .

"Cláuwla V -- A concessionáriu, se oi)l':ga a submeter ao ES'~~t_
do as plantas. projetos e os orçamentos de seus serviços. Si:) o Estado não apresentar objeções a ditos projetos dentro de 3U (trinta:
dias de sua apresentação. tais projetas serão considerados como
tácitarne te aprovados".
"Cláusula VIII -- O Estado concede à Companhia o direito c'e:
exploração do serviço telefônico
int.orrnumcípal e interurbano entre tôdas as cidades, vilas e povoações prr-sent.emente ligadas
sua rede e as que venham a SC'i"
ligarias de a c ô r d o com as
cláusuras 11, 111, vr e vrr dês:u
cout.rato e também o cireito de
{~xplcra.~CtO do ~.f~1'V.:\;o
íntcrostaà

dva,l entro ~~r-j chL:lS cidadi~-;J :.;\ ]o~
ca1idack's e ri, rôde }rera1. int('l'ul'r_~nl1~l da COn~V~11l11i:-1 C111
ourros

ESt8C1os
lT2(~('l'al.

da, Uniüo e o Distrrto
se por ê~:té'S. OH
~- cLt

1J11 iDoo. estivf r ;:"

t~;J-':to

::ll~t(H'jz:'\(;a.

iuclustvr-, paru todos os P()~'
tos alcanco rtos atravcs das redcs V'Ie-fôrücas E~~aàas à réde
geral da Companhia por tráfego
111ÚÜH," .

"G1áusul:" '7JTI -- ~ :.:.'.0 () Es,
telctn
I)
0il.'~:it:) de no
Iirn do prnzo
25 (vinte e Ci~lCO)
anos acima cspN;ifkado. adquirir
os bens, instnlacõre. linhas e '113:1r elhos exclusivamente utilizados
nos servícos dést e contrato, '11'''diante pagamento à Comparilua
do justo valor de i;UR propriedade.
No caso do E,tado e a Companhia
não chega.rem a um a côrdo sõnre a
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avaliação, será a questão resolvida
por arbítramento, nos têrmos da
clausula XXX".
,;Cláusula XIII - § La Caso a
r'trela anual do serviço íntcrmuníc.pa.l e interurbano, uma vez (ice u.zidas tõ.ías .l1S despesas, Inclusive as de deprcciacâo, não apreS211te lucro
liquido de lO'j~ (dez
nor cento), a Companhia [Jo:.lr,rit,
a qualquer tempo. med.ant e avis-o e dmonstraçãr, contábil, exi ..
gir do Estado aumento de t,arif~is
a fim de que a áita renda atinja
a taxa contratual".
"Cláusula XIII - § 3.° A dete:::-minaçf.o do custo do serviço
para, ixaçâo das respectivas taxas
.','(rá fele" obedecendo-se às regras
do SisLona Uniforme de Cont-as
para as Companhias Telefôntcas,
~Il'escrito pela
Comissão Federn l
de Comunicações dos Estados
Unidos da América do Norte. 1'0gr as essas que. impressas em 0PÚ3culo assinado pelo Estado e pela.
Companhia. fazem parte Integrari;
te do presente contrato. e tendo
ainda em vista o disposto nas
cláusulas V e XXIV".
í

"Cláusula XIV
Parágrafo
único.
O Estado terá o direito
de. periodicamente. examinar o
cnuinitcni das cauções fixa-das P';)1a
Companhia e reduzi-las quando
as julgar exageradas".
"Cláusula Xv - Durante o prazo da concessão a Companhia fica
isenta d·e todos os tributos estaduais relativamente ao serviço te,
lerôníco, salvo as contribuições ou
taxas remuneratórias dos serviços,
como educacào. água. luz. ;fSgotos
e limpeza. púbhca , Além dos favores
rti,en:cioDados nesta cláusula, nenhum
entro cnus assumirá o Estado'",
"Cláusula XXIV -- O ES'Gado
1JOr ints-nnédio da repartição com,
;;etcnte. poderá baixar ínstrucõ es
normas regu.ameritares, t.endent cs à perfeita
fiscalização (LiS
cláusulas do pl~2scnte con trato,
.ncluslve da. contabíüdade da
Con11EF1hia." .

';Cláusula }~XV
Parágra!o
único. Da imposição da multa haverá recurso voluntário no praz-i
de 10 (dez) dias. para o Secretário
da Agricultura, Viação e Obras
Públicas. Os prazos serão contados da notificação dos atos re-
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corríveís, OU da sua publicação no
jornal oficial do Estado, Em qualquer caso, a Companhia não poderá ser ouvida em grau de rE'(urso pelo Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas aní.es de depositar na Secretaria da
Fazenda a importância da multa.".
"Cláusula XXIX - Se na Vigência dêste contrato, forem criados novos tributos e encargos legais federais ou municipais, ou
aumentados os atuais a cargo da
Companhia, deverá ser elevada a
tarifa, caso ocorra a hinótese da
cláusula XIII, § 1.°". .
Art. 2.° O art. 3.° do Decreto-lei
estadual número 16.454, de 31 de janeiro de 1947, que autorizou a referida concessão. ficará assim redigido.
"Art. 3.° Durante o prazo <ia
concessão, a Companhia
fica
isenta de todos os tributos estaduais, com exceção das taxas remuneratórias de serviços tais como: educação, água, luz, esgôt o e
limpeza pública."
Art. 3,° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publica,
ção, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jane:ro, (111 28 de março de
1947. 126.° da Independência e 5S,c' da
Repúblk9,
EURICo G. DUTRA

Benetiicto Costa. Netto

DECRETO N.o 22.324, DE 28 DE
l\iARÇO DE 194'7
/nüoriec: a Envprêsa de Caulim. Lulú .,

a lavrar tiolotnita, feldspato e associados no município de Cantaçaio,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v T, da Constítutíção 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 Emprê5." de Caulím Limitada a lavrar dolomí ta , f eldsnato e associados em terrenos situados na fazenda Córrego do
Ouro ou Morgado. no distrito de Bôa
Sorte, municipio de Cantaga.lo do Esiado do Rio de Janeiro, numa área
de trinta e dois hectares. sessenta e
s,pt-e ares, cínquenta e três centíares
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(32,5753 har , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice coincldindo com o canto Léste do edírí.,
cio de uma velha serraria de Mármore e os lados divergentes dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumos:
mil metros (1. 000 m.j , oito gráus,
quarenta e cinco minutos sudeste
(8°45'SE), trezentos e cinqüenta metros (350 m.) sessenta gráus, quinze
minutos nordeste (60015'NE). 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, não
exoressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° A concessionária da auto,
rízação fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípio, em cumprimento do disposto no artigo 68 do
Código de Minas,
Art. 3.° Se a concessionária da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auto-ízacão de lavra será declarada ca,
ducaou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades visinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins de 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 MiTI erai e r;ozarã dos f avor es discrtmrnades no artigo 71 do mesmo Código.
Ar t , 6.° A a utorizacâo de lavra
terá por título êstc Decreto, que será
transcrito EC livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
~\1:il1jstério da Agricultura, após o pag-::u1':snto da taxa de srrisc,entüs e sessenta cruzeiros (01'$ 6{jD,CO) .
.!trt,. 7.°

Revog~1!'n-S€

as disposições

em contrário.
:F:.io

(~C

Janeiro,

lD4r; ~ 126.() da

(ia

28

c~e

ID~T(~pe:ndôneia

marco de
e 59.0 da

I~.fpÚ~lic3.

E;:EICC

G. DUTRA

Dauiei ele Carvalho
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DECRETO N,n 22,325 - DE 23 DE
MARÇO DE 194'1
Autoriza a Companhia Paulista de Mineração a lavrar argila refratária
no l1wnicivio de UlJeraba, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, número I. da Constituição ~'
nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985.
de ~:9 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizada a Companhia Paulista de Mineração a lavrar
argila refratária em terrenos situados no distrito e munícípío de Uberaba.
( Té~stado de Minas Gerais, numa área
de cento e noventa e cinco hectares.
vinte e três ares <195,23 ha) , delimítada por um polígono que tem um
vértice localizado a distância de três
mil e cem metros (3 . 100m) , no rumo
magnético doze graus trinta minutos
nordeste (12 0 30' NE) do quilômetro
seiscentos e setenta e oito W78km) da
Companhia Mogíana de Estradas ele
Peno, entre a estação de Burití e o
pôsto de Anil, e os lados a partir do
vértice considerado têm os seguintes
cc. iprímentos e rumos magnéticos:
setecentos Co cinqüenta metros (750m)
sessenta e quatro graus e trinta minutos noroeste
W4° 30' NW) mil e
onze :1Ctros 0.011 m) seis graus nordeste (6° NE) ,mil setecentos e sessenta metros 0760m) cinqüenta e sete
graus nordeste (57 0 NE), oitocentos e
cinco metros (805m) trinta e três graus
sudeste <33°SE). mil quínhcntos metros O, 50em) cinqüenta e sete graus
sudoeste (57 0 SW), oitocentos me
trns (SOOm) seis graus sudoeste ....
((i"S'N), Esta autorização é outorgada
mediante as condícões constantes do
parágrafo único dó artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32. 33, ,H
e suas alíneas. além das ser(uintes e
de outrns constantes do mesmo Códír.'C·
não .':mressamente menctonada-,
neste IJcc.rcto.
Art. 2.° A conccsslonárin. da autorização f'ina obrig3,da a recolher aos cofres públicos. na forma ela lei. os tributos flue forem devidos à Uruâo, n.o
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no artigo 63 do Cóc;iga
de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da
autorização não cumprir qualquer da';
obrlgacôes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduc»
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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 discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto. que sera transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de três mil novecentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 3.920,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECI~,ErTO

N.o 22.32G, DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Autoriza a Sociedade Diatomita Inâutria! Limitada a pesquisar iiiatomito. no municipio de lifaceió,. Estado rl.c Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1° Fica autorizada a Sociedade
Dioto:nita Industrial Limitada a pesouisar díatomita no local denominado
Sítio Canto do Parias, em Riacho
Doce, no distrito e munícpío de Maceió, Estado de Alagoas, numa área
de oitenta e três hectares e cinqüenta
ares (8;',50 ha) e delimitada por um
polígono que tem um dos vértices a
duzentos c vinte metros (220m), setenta e quatro graus noroeste (74°NvV)
nl~r:r:2l;ico
e vinte e dois metros
(22m), rumo vinte e nove graus e
trinta. minutos (2g a 30' NE) magnético. respectivamente do marco pertcial ele concreto e do marco próximo
à casa de morada de Petrônio Leào
Viana e os la.dos, a pa.rtir do vértice
cousínerado, têm os seguintes comprimentos c rumos magnéticos: quir.hcntos metros (500il1), setenta graus
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noroeste (70 0 NW); duzentos e cinqüenta metros (250m), quarenta e três
gl';iUS nordeste (43 0 NE); trezentos e
vinte metros (320m), oitenta graus
sudeste (800 SE); trezentos e quarenta
metros (340m), setenta graus sudeste
(70 0 SE); quinhentos e oitenta metros
(580m), dezessete graus e trinta minutos sudeste (170 3 0 ' SE) ; duzentos e
sessenta metros (260m), trinta e sete
graus sudeste (37 0 SE); trezentos metros e cinqüenta centímetros (300,50m) ,
sessenta e oito graus sudeste (68 0 SE) ;
quinhentos e oitenta metros (53Cm),
vinte e quatro graus sudeste (2·~0 SE) ;
trezentos e oitenta metros (380m),
vinte graus sudeste (20 0 SE); quatrocentos metros (400m), sessenta e
quatro graus e trinta minutos sudoeste (64 0 30' SW); quatrocentos metros
(·100m) , dezesseis
graus noroeste
08 0 NV!); quinhentos e vinte cinco
metros
e
cinqüenta
centímetros
(252,5Gm), vinte e um graus e trinta
minutos noroeste (210 30' NW); trezentos e cinqüenta metros (350m),
sessenta e quatro graus noroeste ...
((;4 o N'V):
duzentos· e cinqüenta
metros (250 mi , trinta e três graus
trinta minutos noroeste (330 30' NW' ;
quinhentos e cinqüenta metros (550m) ,
quinze graus noroeste (150 NW);
cento e vinte metros <l20m) , oitenta
graus noroeste (800 N'\V) .
Art. 2.0 O título da autorização ele
pesquisa, que será uma via autêntica

c1êste Decreto, pagará a taxa de oi-

tocentos e trinta e cinco cruzeiros
(Cr$ 335,00) e será transcrito no livro
nróurío da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de marco de 1347,
126.0 da Independência e 59. 0 da
República.

Emuco G.

DUT;\,\.

Dcni»l de Coruoltio,

DECRETO N.o 22.827 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a firma vezoso, Filho & Cia..
Ltâa, a pescuistir areia, argila e turfa no municipio de São Paulo, Estaria de São Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, c nos têrrnos dos artigos 152 e 153. da Constituição, decreta:
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Art. 1. o Fica autorizada a firma
Veloso, Filho & Companhia Limitada
a pesquisar areia, argila e turfa em
duas áreas, num total de cento e dezenove hectares, quarenta ares e oitenta centrares (119.4.080 ha) sítuaría
em terrenos de sua propriedade nos
imóveis V:'irzea da Coroa e Várzea da,
Vila Guilherme, distrito, munícípío e
Estado de São Paulo e assim definidas: a segunda (2. a ) Várzea da Vila
Guilherme tem setenta e oito hectares. noventa e oito ares e quarenta
centiares (78,9.840 ha) e é delimitada
por uma linha poligonal que tem um
vértice a cento e sessenta e seis metros <l66m) , rumo setenta e sete graus
sudoeste ('17° S,iV) magnético do centro da plataforma da ponte da Vila
Guilherme sôbre o rio Tieté e os lados,
a partir dêsse vértice, cem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte oito metros <l28m)
e cinqüenta e um graus e vinte mínutos noroeste (510 20' NW), cento e
trinta e seis metros (136m) e onze
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (11 0 45' NE), quarenta e seis
metros (46m) e cinqüenta e um graus
noroeste (510 NW), noventa e um metros (9Im) e trinta e oito graus e
quinze minutos nordeste (380 15' NE),
cento e cinqüenta e um metros (151ml
e onze graus e quarenta e cinco minutos nordeste (110 45' NE), noventa metros (90m) e doze graus e cinqüenta minutos sudeste (120 50' SE',
trezentos e onze metros (311m) e vinte c oito graus e trinta e cinco minutos sudeste (2130 35' SE), cinqüenta e
seis metros (56111) c sessenta e três
graus e cinco minutos nordeste ....
(630 05' NE), vinte e seis metros (26m I
e trinta e nove graus cinqüenta minutos nordeste (39 0 50' NE), trinta e

cuatro

metros

(341TI)

e

cinqüenta

graus noroeste (50 0 NW), setenta e
um metros (71m) trinta e nove graus
e quarenta e cinco minutos nordeste
(39 0 45' NE), duzentos e quarenta e
cinco metros (245m) e oitenta graus
1101'Oeste (800NW). cento e quatro metros (104m) quatro graus e quarenta
minutos nordeste (<lo 40' NE), cento
e vinte metros
(120m) e sessenta e
nove graus noroeste (G9° NW), seten-

ta e nove metros ('19m) sessenta e um

graus e dez minutos sudoeste .. , ...
(61 0 10' SV.[) , setenta e dois metros
(7~~m) 0!1-Z,C g raus e quarenta e cinco
minutos nordeste (11 0 45' NE), noventa e cinco metros (95m) trinta e oito graus e quinze mínutos nordeste
"S!P 15' NE), quarenta e seis metros
(46m) cinco gra rs e quarenta e cinco
minutos noroeste (5. o 45' NW), du-
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zentos e setenta metros (270m) onze
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (110 45' NE), cinqüenta e nove
metros (59m) cinqüenta e cinco graus
noroeste (550 :NW) , noventa e três metros (93m) e trinta e oito graus noroeste (380 NW), duzentos e trinta e
oito metros (238m) quarenta e três
graus e trinta minutos nordeste (430
30' NE), duzentos e setenta e sete
metros (277m) onze graus e quarenta
e cinco minutos nordeste (110 45' NE),
cinqüenta e quatro metros (54m) sessenta e um graus e quinze minutos
nordeste (610 15' NE), duzentos e cinqüenta e quatro metros (254m) sessenta e dois graus c vinte minutos noroeste (620 20' NW), duzentos e sessenta e três metros (263m) quarenta e
quatro graus e quinze minutos sudoeste
(440 15' SW), cento e oitenta metros
(180m) e trinta e cinco graus sudeste
(350 SE), duzentos e cinqüenta e um
metros (251m., cinqüenta e dois graus
e vinte minutos sudoeste (520 20' SW),
cento e sete metros (107m) trinta e
três graus e quarenta c cinco minutos
noroeste (330 45' NW), cento e setenta
e seis metros G76m) cinqüenta e dois
graus e trinta e cinco minutos sudoeste (520 35' SW), seiscentos e cinqüenta e um metros (651m) pela margem do rio Tieté; oitenta e seis metros
(36m) sessenta e dois graus e sessenta. e cinco minutos sudeste (620 65'
SE), cinqüenta metros (50m) e cinqüenta e quatro graus nordeste (540
NE), trinta e dois metros (32m) cinqüenta e quatro graus e cinco minutos sudeste (54 0 5' SE), cento c dezessete metros (116m1 e quarenta e
quatro
graus
s u d oes t e
(440
SW). vinte e sete metros (27m) trinta e sete glT,US e quarenta e cinco minutos sudeste (370 45' SE), novecentos e quatorze metros (914m) pela margem do rio, cento c oitenta e dois metros 082m) trinta. e cinco graus c cinqüenta minutos nordeste (350 50' NE),
a primeira (1.")
área (Várzea da.
Coroa) tem trinta e nove hectares
quarenta cdoj,; ares c quarenta centíares (390 , 4240 ha.) e é delunitada
por uma linha poligonal tendo um
vértícc a duzentos e dezesseis metros
<216m) rumo trin í.a e sete graus e
quinze miuutos nordectc (3'70 15' NE),
magndÜ';, do mesmo ponto lê que está
amnrracla ri ;:;cgUl1Ct:l c os lacios, a T)<]1't.ir desse vcrt.íce, com or; segvil1tes
comprnncntos c rumos magné ticos :
setecentos e oitenta metros (780m)
qnnrcnk: p:raus c trinta minutos 1101'deste (40 0 30' NE). setecentos e qU~L
r2Dta e nove metros (~'4nll1 ') cinqücnt::1 e nove

g":'~),:_E

e

vin~:c

c cinco mínu-
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tos sudeste (59 0 25' SE), cento e noventa e seis metros 006m) sessenta
e nove graus e vinte e cinco minutos
sudoeste (690 25' SW), setenta metros
(70m) sessenta e dois graus e trinta
minutos noroeste (620 30' NW), cinqüenta e oito metros (5Bm) setenta
e cinco graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (750 45' SW), quatorze
metros (14m) e dezoito graus noroeste (18 NW), cento e quatorze metros
(114m) e setenta. e quatro graus sudoeste (740 SW), trezentos e trinta e
dois metros (332m) dezenove graus e
trinta. e cinco minutos sudeste 09 0
35' SE) setenta e sete metros (7·7m)
setenta e seis graus e cinco minutos
sudoeste (760 5' SW), duzentos e vinte
e dois metros (22:?.m) oitenta graus e
trinta minutos noroeste (800 30' NW).
trezentos e quarenta e seis metros ..
(346m) cinqüenta e seis graus e cinqüenta minutos noroeste (560 50' NW),
duzentos e sessenta metros (260m)
setenta e sete graus e cinqüenta e
quatro minutos sudoeste (770 54' SW).
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de um
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. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jameiro, 28 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DEORETO N.O 22.828, DE 28 DE
MAH,ÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Paulista de
Minemção a lavrar argila refratária, no municipio ele Ubertiba, Estado de Minas Gerais.

O Presidente ela República, usando
da, atribuicâo cue lhe confere o art.igo H7, n." I, da Constituição e nos
t.êrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de .Iaucrro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
1\:',. 1.0 Fica autorizr.da a Companhia Paulista de Minernçâo a lavrar
RrgiJa rerratár.a em terrenos situados
no lugar denominado Tiê, distrito e
município de Ubcraba do Estado de
Minas Gcrals, numa área de noventa
e cuatro hectares e trinta e dois ares
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(94,32 ha) definida por um polígono
que tem um vértice localizado à distância de seiscentos e quarenta e quatro metros <644m) , no rumo magnético quinze graus vinte e seis minutos
noroeste (15° 26' NW) do quilômetro
seiscentos e trinta e seis (636km) da
linha da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, no trecho Mangabeira Palestina, e os lados, a partir
do vértice considerado, os seguintes
comprimentos e rumos: trezentos metros (300m) oitenta e oito graus trinta
minutos sudoeste (88° 30' SW), quatrocentos e sessenta e cinco metros
(465m) um grau trinta minutos noroeste (lo 30' NW), mil quinhentos e
oitenta metros (1. 580111) oitenta e
nove graus nordeste (89° NE), duzentos e quarenta metros (240m) setenta
e cinco graus nordeste (75° NE). mil
quatrocentos e quarenta metros .. ,'
'1.440m) trinta e seis graus nordeste
(36° NE), duzentos e noventa e cinco
metros (295m) cinqüenta e nove graus
sudeste (59 0 SE) , mil trezentos metros
(1. 300m) trinta e um graus sudoeste
(31° SV1), quinhentos e cinqüenta e
cinco metros (555m) setenta e cinco
graus sudoeste (75° 8\'1) , mil duzentos
e cinqüenta metros (l.250m) oitenta
e nove graus sudoeste (89° SW) , cento
e oitenta metros (l80m) cinqüenta e
dois graus sudoeste (.52" S1'.') , cento e
oitenta metros 08Cim) três graus sudeste (3° SE), Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes do parágrafo único do artigo 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das [',ec:uintes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas nêste Decreto,
Art. 2.0 A Concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma d8. lei, os
tributos que foram devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento cio disposto no artigo 68 do
Códjgo de Minas.
Art. 3.° Se a concessíonáría da autorização n;:'i.o cumurír qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorrzacão CP lavra será, dec,l8.rad:l caduca ou nula. na :[o1'n12.. lio~' artigos 37
e 38 do CódiGO de Minas.
proprtedf),(:ic,:.< ';.(I~"1nhas
às scrvidõrs de solo e
sub-solo para os fi ns da Iavra. na
rorrna dos ::ll'tigC:; 39 e 40 do Cócli,C~'o
Art .

f'st~Ú)

4.° As

sUjCit~~8

de Minas.
Art. 5.° /:1.. CO!1CfssL:nál'í-a da

8. ul.or izacão óerá Iiscaüzada pelo Depart.amento !~a('~on2.1 dr:. PIodllÇ,f.c Mineral
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3n

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 mil novecentos
cruzeiros (Cr$ 1.900,00),
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República,
El.J-p,ICO G. DUTRA,
Dcsiicl de Carvalho,

DECRETO N° 22.829
DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a Companhia Prado: de Eletricidade a elevar a crista da barra-

gem. existente no Rio Pitasuiui, no

lugar denominado Sumidouro, entre
os municípios de Ponta Grossa e
Castro, no Esuuio do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição e nos
têrrnos do Decret.o-Iei n.? 2.059, de 5
de março de 1940:

Cont.idera:"uo que a medida requerida, pela ernprêsa interessada foi julgada conveniente pelo Conselho Naclonal de Aguas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.0 Fica a Companhia Praria
de Eletrieidade autorizada a elevar a
crista da barragem do Sumidouro. no
Rio Pitanguí, município de Ponta
Grossa. Esta'do do Paraná, de 6 (seis)
par," 10 (ckz) metros.
Paráurafo único. A companhia intcressada deverá construir um novo
trecho da estrada municipal que, partindo (1<1 margem esquerda, do Rio PitanguÍ. vai à Est.açP!'o de Cararnbei,
ccrrcspcndente à pn:k, da rodovia que
f!.eará inla::.c1ad?.
Art. 2.° Sob
de caducidade da
preccnte
.:-.. interessada.
obriga-se a:
1-- Regístrá-j;t na Divisão de Aguas
do Denart.amenl.o Na.cíc na I da Produção Mirirrs.l elo Ministério da Agrtcult.ura , dentro de 30 (trínta) dias a
partir de sua nublícacão.
II Apresentar. em três (3) vias.
à mesma Divisão. dentro do prazo de
90 (r:ovcnt,d djas a. partir da data da
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publicação dês te Decreto, os estudos,
projetos e orcamentos respectivos .
111 -- Luíc.sr e concluir as obras nos
prazos que forem dcterrntnados pelo
Ministro c a A~ricultma.
Pa rágrato úmco . Os prazos a que se
r2.fere ê~t8 ar tigo poderão ::;81' prorrogadcs por "to do Ministro da Agricultura ouvida (1, Divisfio de Agua»
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em 'VigOl' 11a. ds ta de sua publicação,
:'~,'2Y0s::::HLlJ~ as oj~po:'iç[;:,:~s em contrário
Rio de Janeiro, ;]g de março de 1947,
126.0

da

Illd2pendêneia

Rc"úblicél.
EURICO G.

C·

59. 0

da

DUTRt,.

Daniel de Carroiho ,

DECR.8TO N. o 22. B30 - D,E 23 DE
MARÇO DE 19'17
Concede à Minas de Serrinha Limitada autorização para iuncionar corno
ein.présa de niiucraciio .

O Presidente da Reuúbliea. usando
da atribuição que 11w' confere o artigo 87, n. o 1, da Oonst.it.uicâo e 110S
têrmos do Decreto-lei n. ° -1. 98.5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas i , d.ecreta:
Arttgo único. f; concedida à Mtnas
de Serr in ha Limitada. sociedade por
cotas de responsabilidade limitada,
CGll1 sede nesta Capit.ai. autorização
para. funcional' corno cmprê.sa de mincração, de acôrdo com o que dispõe
o S 1. o do art. 6. ° elo Decreto-lei
n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940
íCódif;O de Mínas i , Iicarido a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralnlente as leis e rczulamcntos em
vigor ou que vierem a vigorar sóbre
o objeto dcst a autorizacão.
Rio d'e Janeiro, 23 de marco de
H147, 12{;.o da Inde\l'c·nd'()l}{'ia é 59,0

c1a RCpl!1Jlica..

Eunrro G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.o 2:.?831 - DE 28 DE
.1''/IAI1CO ])TI: 1947
Autoriza a .Eul.])rêsa de Eletricidade
de Jotio Icibcrn» a construir urna
linha de trcnsmtesoo entre a« lo-

catuuuies de Joâo Iiibcirn e de São
Braz do Stiassui, no Estado de Minas Gerais,
O Presidente rla República. usando
d:t fi.tribuü:~::io que lhe confere o ar-
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tigo 87, n.? I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n.o 2.059, de :5
de março de 1940,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
julgou conveniente deferir a medida
requerida pela interessada,
Decreta:
Art. 1.0 A Empresa de Eletrícídade
de João Ribeiro fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão em circuito singelo trifásico,
entre as localidades de João Ribeiro
e 88,0 Braz do Suassuí, Estado de Minas Gerais, com a extensão aproximada de 11 (onze) quilômetros.
II Executar as instalações de
transformação e instalar os equipamentos de proteção e contrõle e rêde
de distribuição em São Braz do Suassul.

Parágrafo único. A linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
energia elétrica em São Braz do
Suassuí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
(Jbl'it;a-se a:

I
Registrá-la na Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, dentro de trinta
(30) dias a partir de sua publicação.
II
Apresentar à Divisão de
Aguas dentro de noventa (90) dias

da data, da publicação dês te decrete
os estudos, projetos e orçamentos da"
obras.
UI - Iniciar e concluir as obra,
nos prazos que forem determinado"
pelo Ministro da Agricultura.

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorroguríos, por justo motivo. pelo Ministro da Agrtcultura, ouvida a mencionada, Divisão de Aguas .
Art. 3.0 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Río de Janeiro, 28 de março dE
19·17, 126.0 da IndcDendência e 59. 0 da

República.

.

EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Curntülio .
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DECRETO N. o 22.832 .- DE 28 DE
MARÇO DE 1!)47
Outorga à Rio Negro Industrial Limitada concessão para. o aproveitomento da energia hidráulica da
cachoeira. {lo Ismério, no rio Nearo,
3.· Distrito do Mtmicipio de cantaaato, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituicâó, e
nos têrmos do art. 150 do Código
de Aguas (Decret-o n ." :H.613, de 10
de julho de 1934), decreta:

P.. rt. 1.° .Respeit ados os direitos de
terceiros anterrorrnente adquíridcs. é
outorgada. à sociedade Rio Negro Industrial Ltda., com sede nesta Capital, concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica da cachoeira do
Ismérío, no rio Negro, localizada cêrca de oitocentos metros à jusante da.
confluência com o rio Macuco, entre
os Munlcípios de Cantavalo e São
Sebastião do Alto, Estado do Rio de
Janeiro.
§ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasiâo da aprovação
dos projetos, serão determinadas a
altura de queda a a.proveit ar , bem
como a descarga e a potência concedidas.
§ 2. o O aproveitamento destina ...
se à produção de energia elétríca para
consumo exclusivo da concesstonária,
que nua a poderá suprir a terceiros,
mesmo a título gratuito, excluídas,
todavia, dessa proíbição as vilas operárías da concessíonárta, desde Que
seja gratuito o fornecimento de energia que Iôr feito.
Art. 2." Sob uena de caducidade
do presente titulo, a coace;~,sionár:a
obrlga-ne a:
I - Registrá-lo na Divisão de
AgURS elo Mimstério da l'\.gricultura,
dentro do prazo de irint n (SO) dias
após a sua publicac ão .
II - Assinar o corrcsuondcnto contrato, dentro do

P1"8,,:::O

de

tri nt a (:}O)

dias. contado dr ela.ta dn publicJçJ.o
da anrovacão ela !'e,l',pc'2ttra :rninu:a
l

,

pelo Mi!-dstro (ia Agrtcultura .
II! - Anresentar o mesmo CG1Üj'?)to à Divisão de .A.gUU5 narn 0-,"-; "fins
de registro, até sessenta táa\ di:: '; 6-;-

pois

de

Contas.
IV -

registrado

Aor esent ar

Águas, em' três

(3.1

no

Tl'ibur:al

de

D:':;::;?o de
·v:~~ s, c~et'Jrc\ l~')
8,
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orazo de um (1) ano, contado da
data em que nela. tiver sido regtstrada a presente concessão:
a)
dados sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar, principalmente
os rclattvos à descarga de estiagem
e à de cheia assim como à varíacão
de nível dágua a montante e a JE'~
sanre d[L fonte de energia:
b)
planta. CIU escala razoável. 0~t
área onde
fará o aproveitamento.
abrangendo a parte atíngrda pelo 1'''manso da burragem: perfil do ri» t/.
montante e a jusante do local c~o
aproveitamento:

se

c) método de cálculo da barra..?ea;,:
projeto, énura, justificação do' ti:);)
ador.adc: dueles geológtcos relativos ao
terreno em que
construída
barragem: cálculo e dimcnr.ionamanto dos vertedouros, comportas, 2.C'"~:'lfD...s,
tornada dágua, canal ele derivação:
disposições que assegurem a livre circulncào dos peixes; seções longit,lc'in ais e crunsvcrsals: orçamento:
d'l condutos forçados: cálculo f-\
justific~'.~~}o do tipo adotado; planta.
e Derfil com t.ôrías as indicações necessárias observando as escalas seguintes: para RS plantas, um por duzentos 0/2(0) para os perfis, hor.-

será

znnt al,

U111

duzentos

1101'

(1/2HO)

n

vcrt ics l um por cem (1/100); cálcu;o
p projeto da chaminé de equilibri.(;,
se f'ór indicada; assentnmcnto e~i
xacáo por meto de pilares. pontr.s f\
blocos de ancorat;em. seus Cá:fU~';)5

e desenhos; orçamento:
el

edifício da. usina. C9-1C'1:lo.

jeto e orcamen!o: turbinas,
çào do til)O adct ado, E'C'U

em

l·E'rJdh:l"~~.~.o

diferentes, em mú-~tit)ü}'.
de
1/3 até plena carga: ir:.flj,cacüo (lo cngnliruel1t.o cora 25S~,. [)':]é<)
e 100~; da
rc::~;ul~ldor~~sê :,~,:;3.
d esenno das '~1.~1'-'
'bina:s;
fe-ehalnento. c ["r:.3.:
ele :fü:;'a
orcarncntos l'2Sp;~ c ivos:
cn.r~~,·:?"S
1/,:~ ou

1

\"
tos,

~ c.;

Ooccjccer.

f1~~e

forenl

prcscriGôe.:.:,

CTn,
(L~

todos c:,

o:.. cl'c~111
nela

~jctcrrn~nEdas

Dir~'i,sj.i'

de r"..gua,; d;) I)~7pQrt.a!n0nto Na('lr)}:.a,:
és Produção Mineral do ivTir:i:3~,:'~r;
d~l r"'-gr~\.~u~tur(~...
~~n

ParáG'rafo único. Os prazos a que
l'€fere ê3te artigo poderi{o S(;1'
})O1' 31',0 do Mí nistro da
o~~vldJ~

a· Dí ' /Í s 8.D de
N·lh~.iGl~:: 1 (~J.

li,\?,'U:l3
Prc:<J,1.~ ~

.tu os
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Art.. 3." A minuta do contrato
diseip:in?l" desta. concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro <\9.
Agrrcultura .
Art. 4. o A
concessionárra fica.

EXECUTIVO

Rio de .Janeiro, 23 de março de
Independência e 59. 0

1947, 126." da
da Repúbhca..

EURICO

G,

Daniel

íi~

DUTRA.

Carvalho.

obrigada a construir e
.anter nas
proxlmidades do local do aproveita-

menta onde e desde quando Iôr de-

terminado pela Divisão de AgUM as
instalações necessárias a observacões
lmímétricas c medições de descarga
do curso dágua que vai utilizar e a
reall'Lar as observações com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5. o A presente concessão vig-orará pelo prazo de trinta (30) anos.
contado 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
da
produção
da
energia
eléí.ríca, reverterá ao Estado elo Rio de
Jf~neil'O,
mediante In denizacão do
custo histórico. isto é. do capital eteí.ivamente gasto, menos a. depreciacão .

. Art. 7." Se o Govêrno do Estado
do Rio de Janeiro não fizer uso do
direito que lhe concede o artigo precedente, caberá à concessíonárta a alternativa de requerer ao Governo Federal que a. concessão seta renovada
peja forma que, no res.pe.ctivo contrato. deverá estar prevista, ou de
restaoelecer. às suas expensas. 11 situacão do curso dágT!::t a nterior ao
a.oroveltarnen to concedido.
'ParágraIo único. Para os !'Feito,s
tlt;~.st,e
art.ir o fica n. concr ss.onárta
ohl'irsH,da 8.,- dar conliecí mcruo ao Cioc1cc).~,flo

vêrno PedernJ da

do Rio de Janeiro e
o

rerniertmcnto

de

H.

do Esta,c1o

entrar com

n1"Ol'l'(H~81çào

dá

con~,f:ssão ou o de d:·~~~í.stênciQ~ desta..
:~,:'é sC'i~" (in meses arne,c:.; ào término
do r espcctrvo prazo.

Art. 3. o A eor](~(:c;é;ionárh. cl:tda.s
as Cfl·:1dicõcs peculiares do Hi)rcrí/cHamr-m.o, fica. dü'Dcnsr.:d:t da' reserva

f'lH>:T,i:l. de 01JC t.r3U~ o urt. 153,
;:.>}inea. c, do Cóclif','O (.\e l1guas.
,!li rr .
9. o A conCf's:d0n~\ria 2'ozará
(lf~dc n· data, d0 rcgi'.;tTo (;.e OlH'- t.ra.t.a
o f/Y:. ~ fi n p C.
\,rL~'o'ral" c:.:a
í O~lCC,~·::-,a.:).
dos :1 a.vores const ~lil. t-('C-.= do
f:C":

11FjUHIÚ,O

Cid'c-"[) cie

~'CfU'lc'

~.·~';1;r~:'\1, ~;la~~i;,:(~~,:)

o

,

C

das leis
~L)

l'

,~-

"l~'n"'f3"'i~
-::J~_ ,-"",,t,:)

DECR.ETO N.o 22.833 - DE 28 DE
MARÇO DE 194'1
Outorga a Antônio Mourão Guimaraes, ou li emprésa que organizar,
concessão para Q aproveitamento
progressivo de enerçsa hidráulica
das cachoeiras Corriola e Fraga, no
distrito da sede do muniCípio de
Rio das Contas, e da cachoeira
Brúnuuio no distrito da sede do
município de Livramento de Brumaâo, situadas no rio Brumado, Estado da Bahia.
O Presidente da República. usando
d:l atribuição que lhe confere. o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrrnos do art. 164, 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
o utorgnda a Antônio Mourão Guimarães, ou a empresa que organizar,
C011C(lSs0..0 para o aproveitamento
progressivo da enegía hidráulica j·'l.S
cachoeiras Corrtola e Fraga, no distrito da sede do município de Rio
das Contas, e da cachoeira Brumado, no distrito da sede do municipio
de Livramento elo Brumado, situadas
no rio Brumado, Estado da Bahia.
~ 1.0 -- Em portaria do Ministro
da Agricultura, por ocasião da aprovaçào dos projetos, serão determina<18,5 a. altura de quéda a aproveitar,
bem como a descarga e a potência
concedída s .
2.° -- O aproveitamento desti~,1a-3e à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia
rktrica. para serviços públicos e da
,clllithele pública.. e para comércio de
energia aias cidades d8 Lívramento
B:'u~11a60. Rio das Contas e Bom
dos Meil'::s. no Esta.do ela Ba.hí a .
/':;r.,

:) o

de caducidade
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p:'t'SPIJ: c
obrü~'a-sc a:

cio

o concessionárío

1-·- R,í?Q;i.st:'á,-10 na Divisão de Aguas,

presente Deer;': o cucLl.l:.: c1:l sua puas üI~.po,~,iq{lt:s em

(itT:tro
St~8.

de

30

(trint,a)

dias,

após

a

publicacão.

TI --- Assinar o cont rato disctplínr.r da concessão dentre do prazo de

JBl
30 (trinta) dias, contados da data
em que fôr publicada a aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
da Agricultura,
IH - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas para os fms
de registro dentro dos 60 (sessenta)
dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar em 3 (três) vias,
à referida Divisão de Aguas, dentro
do prazo de 1 (um) ano, contado
da data da. publicação do presente
decreto:
a)
estudo hidrológico da região e
curva de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e correspondente, pelo menos, a 1 (um) ano de
observação:
b) planta em escala razoável do
trecho do curso d'água a aproveitar
com indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem;
c) estudo da acumulação e cubação 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; disposições que assegurem
a livre circulação dos peixes;
j) cálculos e desenhos detalhados
em escalas razoáveis, dos vertedouros, adulfas, comportas, tomadas d'água, canal de adução e cast-elo d'água;
g) justificação do tipo de condutc
rorçado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perfil com tôdas as
indicacões necessárias, em escalas razoáveis;
h) cálculos e desenhos dos pilares.
pontes e blocos de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos condu,
"tos forçados;
i)
cálculo do martelo d'água ~ cálculo c projeto da chaminé de equilíbrio;
j) justlrícacão do tipo de turbina
adotado, rendimento
sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1-4 ou l-8
até plena carga; sentido de rotação
e rotações por mi.nuto, velocíoado característica de embalagem ou disparo; reguladores e aparelhos ele \11[.dicâo, indicação do engultment.o com
25 %, 50 % e 100 % de varíacão de
carga: tempo de fechamento, desenho devídamento cotado,
k) projeto do canal de fuga; ma
capacidade de vazão;

n justificação do tipo de gerador
aaotação: sentido de rotação: tensão,
freqüência e potência calculada com
COS Q) que não exceda a 0,7; rendimente sob diferentes cargas, em múltiplos 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
quéda de tensão de curto circuito;
detalhes e caracterfstícas fornecidos
pelos fabricantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da
excítatrtz: GD2 no grupo motor gerador;
nt) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores ele 'Tildores e abaíxadores de tensão, as
mesmas exigências feitas aos geradores;
o) desenhos dos quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos '" serem néles 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 índícandn a saída da
linha de alta tensão de transmíssão; para-raios, bobinas de choque e
ligações contra supertensões:
r)
projeto da linha de transmíssão: planta e perfil da Iinha: cálculo mecânico e elétrico com COS 0
= 0,8; perda de potência;
tensão
na partida e na chegada; distância
entre os condutores;
s)
projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e discriminação elos materiais empregados;
t)
orçamento detalhado para ca<ia um dos ítens acima;
V _. Obedecer, em todos os projetos, as prescrições de ordem técnica determinadas pela Divisão di"
Águas do Departamento Nacional da
Proélucão Min cra.l do Ministério da
Agricultura.
Parágr ato único. Os prazos a quo
se refere êste artigo poderão SN'
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura. ouvida a Divisão de
Agu~s do Departamento Nacional da
Produçâo Mineral.
Art. 3.° A minuta do contrato dísclplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Mniitro da
Agricultura;
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ArL 4,° A presente concessão v:gorará pelo prazo de 30 (trinta)
anos, contados da data elo registro
{lo respectivo contrato na Divisão de
Aguas.
Art. ti.O O concessionário fica 001'1gado a construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado pela Divisão de Aguas, as
mst.alacões necessárias a observações
hnimótrtcas e medições de descarg~
{lo curso dágua que vai utilizar e a
realizar as observações de acôrdo com
as instruções da mesma Divisão.
ArL 6.0 Ao concessionário é assegurado durante a vigência da presente concessão e respeitados Os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, a autorização para fazer
comércio de energia elétrica na .ona díscrimmada no § 2.0 do art. 1°
do presente decreto.
Art. 7,° O capital a ser remunerado será o erctívamente
ínvertrdo
nas instalações do concessíonárío, em
Junção de SUá indústria, concorreuuo, de forma permanente, para a
produçào transmissão. transformação
e distribuição de energia elétrica.
Art. 8.° As tabelas de prêço de
energia serão fixadas pela Divisao
uo Águas, /.10 momento oportuno, c
uicnalmentc revistas c.e acõrdo com
(1
díspôsto ao art. 1BO do Código de
Aguas, ele maneira que seja sempre
'Proporcionada, ao capital urna justa
remuneração (ítem IH do ci\:.8..10
art. 180), dentro de limites que deverão ser estipulados no contrato
uisciplinar cia presente concessão.
Art. 9,° Para a. manutenção da integrídadc do capital a quo se refere
o art , 7,0 do 12resente decreto será
criado um fundo especial de reserva
que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou ímpost.vs
por acidentes,
Parágrafo único. A constituição
dêsse fundo, que se denominará reserva de renovação, será realizada
por co Las especiais que incidirão ~0
bre as tD.l'ifas, sob forma de percentagem ,Estas cotas serão det rrminadas tendo-ao em vista. a dm'itcf:':) me'C:ÜL do material a cuja rennvacão 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 do concessionário que, no momento existir em
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função exclusiva a permanente da
produção, transmissão, transformação e distribuição da energia elétnca, referente ao aproveitamento concedido, reverterá ao Estado da Bahia,
em conformidade com o estipulado
nos arts. 165 e 166 do Código de
Águas, mediante indenização, na nase do custo histórico, do ca.pital não
amortizado, deduzida a reserva de
renovação a que se refere o paragrafo único do art. 9.° dêste decreto.
§ L° Se o Estado da Bahia não
fizer uso do seu direito a essa :eversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal, que a
concessão seja renovada pela forma
que no respectivo contrato, deverá
estar prevista,
§ 2,°
Para os efeitos do § 1.0
dêst.e artigo, o concessionário dará
conhecimento ao Govérno Federal
da decisão do Estado da Bahia e entrará com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência rLstr" até seis (6) mêses antes do término do respectivo prazo.
Ait , 11. O concessionário gozara,
desde a data do registro de que trata o art. 4,° e enquanto vigorar esta concessão dos favores constantes
do Código de Aguas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 12,' iJ:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1')17, 136,° da Independência e 59. 0
C'8 República.
EURICO G. DUTRA
Daniel ele Carvalho

DECRETO N.o 22,834 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
outorga à Rio Negro Industrial Limiiaâa concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira
Lençruber, no rio Macuco, situada
no município de Cordeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.ígo
87, inciso I, da Constdtuíção, e nos
têrrnos do art , 150, do Código de Aguas
(Decreto n.s 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:

Art. L° Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é outorgada à sociedade Rio Negro Indus-
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trial Ltda., com sede na Capital Federal, concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica da cachoeira
Lengruber, no rio Macuco, localizada
cêrca de um (1) quilômetro da vila de
Macuco, 2.° Distrito do Município de
Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinados a altura de queda a aproveitar bem como
a descarga e a potência concedidas.
§ 2,° O aproveitamento destina-se
à produção de energia elétrica para
consumo exclusivo da concessionária,
que não a poderá fornecer a terceiros,
mesmo a título gratuito, excluídas,
todavia, dessa proibição as vilas cperárías da concessionária, dêsde que seja gratuito o fornecimento de energia
que fôr feito.
Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente titulo, a concessíonáría obriga-se a:
I - Registá-Io na Divisão de Águas
do Ministério da Agricultura, dentro
do prazo de trinta (30) dias, contados "pós a sua publicação.
Ir - Assinar o correspondente contrato dentro do prazo de trinta (30)
dlas, contados da data da publicação
da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro d'1 Agricultura.
nI - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de águas para os fins de
registro. até sessenta (60) dias depois
de registrado no Tribunal de Contas.
IV - 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
dágua a aproveitar principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à
de cheia, assim como à variação de
nível dágua a montante e a jusante da
fonte de energia;
b) planta, em escala razoável, da
área onde se fará o aproveitamento,
abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem perfil do rio a
montante e a jusante do local do
aproveitamento;
c) método do cálculo da barragem,
projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao
terreno em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento dos
vertedouras, comportas, adufas, tomada dágua, canal de derivação; disposíções que assegurem a livre circulação
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dos peixes: seções longitudinais e
transversais; orçamento:
d) condutos forçados; cálculo e justírícação 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 índícada ; assentamento e Iíxação por meio
de pilares, pontes e blocos de ancoragem, seus cálculos e desenhos: orçamento:
e) edifício da usina; cálculo, pro[eto e orçamento; turbinas, justificação do tipo adotado, seu rendimento
em cargas diferentes, em múltiplos
de 1/4 ou 1/8 até plena carga: indicação do engulírnento com 25% 50%
e 100% da carga; reguladores e' aparelhos de medição; desenho das turbinas, tempo de fechamento: canal
de fuga, etc.; orçamento respectivos;
V - Obedecer, em todos os projetos,
às prescrições de ordem técnica que
forem determinadas, pela Divisão, de
Ag uas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Parágrafo único - Os prazos a que
se refere êste artigo, poderão ser
prorrogndcs por a to do Ministro da
1, grtcult.ura.
Art. 3.° A minuta do contrato dis-

ciplinar desta concessão será preparada pela Divisão. de Aguas e submetida i aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° A concessíonáría fica obrigada a construir e manter nas proxímídadcs do 100al do aproveitamento,
onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Aguas, as insta.lacões
"ecessárias a observacões Iíntmétrícas
e medições de descarga do curso dágua
qt: 2 vai utilizar e a realizar as obser,
vncões de acôrdo com as ínstrucões
rla' mesma Divisão.
.
ATt. 5° A presente concessão vigoTerá pelo prazo de trinta (301 anos,
contsdos do data do registro uo respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo da concessf o. tôda a propriedade da concessíonárra, que, no momento existir em
::unção exclusiva 8 permanente da produçâo de nergia nídráuüca, revertera
ao Estado do Roio ;je Janeíro, mediante
i''.denização do custo histórico. isto é,
."0 capital efetívernente gasto, menos
a depreciação.
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Art. 7.0 S'2 o Covêi'no do Estado
do RIO de Jm,1eiro, nào fizer uso do
'''leito que lhe confere o artigo prec-dente. caberá
concessionária a al
tcrnatíva de requerer ao Govêrno Fe.,
,it'raJ que a concessão seja renovada
pela forma que, no rcspect.vo contrato,
rlr,'verá cstcu previste. OH de restuber-cer, às suas expensas, a situação do
curso dágua anterlor ao aproveitarr-ento concedido.
Parúg rafo único. Para os efeitos
1êste .artigo fica a conccssionárta obri;.;;.da a dar conhecimento ao Govêrno
Federal da decisão do Estado do Rio
oe Janeiro e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão
o; o de desistência desta, até seis
(6), meses antes do término áo resr:rctivo prazo.
Art. ~>.o .ti. concessionária, dadas as
condições peculiares do aproveitamente, fica dispensada da reserva de
eriergta de que trata. o art. 153, alínea
Co do Código de Aguas ,
Art. 9. o A conccsstonaría gozará
d-sde a data rio registro de que trata
') art. 5. o, e enquanto vigorar esta
c-ncessão, dos tavores constantes do
Código de Águas e das leis especiaís
sôbro a matéria.
Art. 10. O presente Decreto entrará
1!Il vigor na dati da sua publicação,
revogadas as disposições em contra
à

1')0.

Rio de JaneiTo. 213 de março de 1947,
12i6.0 dai Ind2'p.8:ndência e 5,g.o
da
República.
G. DUTRA,
Daniel de Carvalho.

EURICO

DECRETO N.o 22.835 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José
Francisco Gomes a lavrar bariiina
e associados no municinio de Cerro
Azul, Estado do Paraná:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29
de janeiro de HJ40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorízado o cidadão
brasileiro JGsé Francisco Gomes 9.
lavrar baritína e associados em torrenos situados no lugar denominado
Campo Chato, distrito de Votuvera-
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va, murucipio de Cerro Azul, Estado
do Paraná, numa área de setenta e
cinco hectares, cinqüenta e nove ares
e cinqüenta e oito centíares (75,5958ha)
dclimítada por um decágono irregular que tem um vértice localizado à
dístàncía de novecentos e dezessete
metros (917m), no rumo magnético
cinqüenta e cinco graus e trínta minutos sudeste (550 30' SE) do salto de
cinco metros (5m) de altura no ribeirão
Campo Chato situado à dístãncía de
duzentos e setenta e cinco metros
(275m) no rumo magnético cinqüenta e cinco graus e trinta minutos noroeste (550 30' NW) da Capela San+,o
Antônio, e os lados, a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duz-entos e setenta e sete metros (277m)
trinta e seis graus e quinze minutos
sudoeste (360 15' SW); novecentos e
setenta
e sete
metros
(977m)
sete graus sudeste (70 SE); duzentos e cinqüenta e dois metros (252m),
setenta e quatro graus e quinze minutos sudeste (74° 15' SE); trezentos e
sessenta e seis metros (366m), sessenta e um graus e trinta minutos nordeste (610 30' NE) trinta metros e
cinqüenta centímetros (30,50m), oitenta e quatro graus sudeste (840 SE) ;
cento e dezessete metros (117m), sessenta e três graus e quinze minutos
norleste <63° 15' NE); cento e onze
metros e cinqüenta centímetros ....
(111,50m), dois graus e quarenta minutos noroeste (20 40' NW); cento e
noventa e um metros U91m), cinqüenta e seis graus nordeste (560 NE):
quatrocentos e quarenta e oito metros (448m). trinta graus e quarenta
minutos noroeste (300 40' NW); setecentos e vinte e quatro metros e cinqüenta centímetros (724,50m), cinqüenta e três graus e dez minutos noroeste (530 10' NW). Esta autorizacáo é outorgada mediante as condic·>" 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 autorlzacõ fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da leí
os tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimcnto do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrlgnções que lhe incumbem, a auto-
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rízação 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. 5.0 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 Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil quinhentos e
vinte cruzeíros (Cr$ 1.520,00).
Art. 7.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
iOElORJE'IlO N.o 22.,836 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Orlando
Adão Carneiro a pesquisar calcário e
associados no município de Passos,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o l,r[.igo
87, n,? I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto.Ieí n.O 1.985. de 29 de janeiro de 1940 <Cód:,go de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleíro Orlando Adão Carneiro a
pesquisar calcário e associados em
terrenos situados no lugar denominado Melas. no dístrlto e município de
Passos, Estado de Minas Gerais, numa
área de quinze hectares e cinqüenta
ares (15,50 har ;: delímítada por um
polígono que tem um vértice a vinte
metros (20m), no rumo magnético
"Iinte e sete graus noroeste (27° NW),
da confluência do córrego Grande com
o ribeirão Conqulstlnha e os lados, a
partir do vértice considerado. têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quarenta e dois metros <I42m) , vinte e oíto graus nor<leste (28° NE); quinhentos e oitenta
metros (580m), vinte e nove 3raus
noroeste (29° NW) ; quínhentcs metros
(500m), vinte e sete graus e trinta
Co1. das Leis -

Vo1. IV.
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minutos sudoeste (27° 30' SW); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(435m), sessenta e sete graus e trinta
m.nutos sudeste (67° 30' SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorga_
da 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 tre;
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção M:neral, do
Mínístér;o da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EuRICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.837 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José de

Melo Pádua a pesquisar. calcário e
associados no município de Passos,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o nrtígo
87, n.v I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, décreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro José de Melo Pádua a pesquisar calcário e associados em terrenos de sua propriedade no imóvel Boa.
Esperança, no distrito e município de
Passos, Estado de Minas Gerais, numa
área de sessenta e seis hectares ...•
(66 ha) , delimitada por um retângulo
que tem um vértice a mil trezentos e
vinte e quatro metros (1.324 m) , rumo
magnético c.nqüenta e seis graus e
trinta e cinco minutos nordeste ....
(56° 35' NE). do canto nordeste (NE)
da sede da fazenda Boa Esp"rança,
e os lados divergentes do vértice con,
siderado têm:
quinhentos
metros
(500m), oitenta e um graus e quaeen.,
ta minutos nordeste (81 40' NE), mag;
nétíco: mtl trezentos e vinte metros
(1. 320m), oito graus e vinte minutos
sudeste (8° 20' SE), magnético.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$
660,00) e será transcrito no livro próprío da Divisão de Fomento da Pr~
Fls.

~5
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ducâo Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele Janeíro, 23 de março de 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da Eepúblíca.
EURICO (l,

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.838 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o ciâaão lJrasiteiro Ernesto
Lipiero a lavrar jazida de caulim. e
assccuuios no numicimo de Santo
André, Estado de São' Paulo.

O Presidente da República usando
da a.tribuícáo que lhe confere o ;t.r~,igo
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1. 985. de 29 de janeiro d,c 1940 (Córi.go de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
bra.slleiro Ernesto Liviero a lavrar
jazida de cuallm e associados numa
área de doze hectares, sessenta e cin,
co ares e vinte e quatro cent.íares
02.6524 ha) situada no bairro Batis_
1;ini, antigo Núcleo Coloriia], distcito
de São Bernardo. município de Santo
André, Estado de São Paulo, e d;~Ji··
mituda por uma linha poligonal que
tem um vértice a trinta e sete metros
e trinta e cinco ccnt.ímctros (3"i,35m),
no rumo magnético sessenta graus e
trinta e um minutos nordeste (60 0 31'
NE), do canto extremo leste (E) da
casa da viúva dE'" Mário de Morazi e
os lados. a pal't:r dêsse vér tíce, com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: ciuzento" e cíncüentas e
dois metros e noventa e três ·}e;lt.Ímetros (252,93 mr quarenta graus e
seis minutos noroeste (40 0 6' xwi:
cento e quarenta e nove metros e
oitenta centímetros (49,SOm), setenta.
e oito g:ran:s e vinte e um minutos EUdeste (78 0 21' SE); duzentos e doze
metros (212m). cinqüenta. ç dois graus
e uunrcnta e nove minutos nor.tesce
U)2° (~:g' N:U:) : quatrocentos e doze metros .c' setenta e sete ccntímet,r;)s . "
(41Z.77m). trinta e oito graus e quarenta, e U1TI ml nutos su.teste (33 0 4J'
SE); duzentos c noventa e oito D18t.ros e tr.nta cent.ímctros (29f1,33m),
cinqüenta gn1us e vinte e s.-ís minutos
sudoeste (50° 26' S\V); duzentos e no;
vcnt.a metros e oitenta e quatro cen ,
tfrnot.ros (290.81m), quarenta graus e
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seis minutos noroeste ('10° 6' NVI).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrato 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 De-

creto.

Art. 2.° O concess.onáno da a morízacão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei. os
tributos quo forem devidos à trníào,
ao Esta.do e 2"0 Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do CódL
g;) de Minas.
Art , 3.° Se o concessionário do.
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a suco,
rizacão de lavra será declarada caduCJ, ou nula, na forma dos artigos 37
8 33 do Código de Minas.
Art. 4. ° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins ela lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departam.rnto Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art, 6.° A autorização de lavra terá
por título êstc Decreto, que será transcrito no livro próprlo de Divisão de
Fomento da Produção Mineral do ML
nis,tério da Agrícultura, após o paga.,
mento da taxa de seiscentos cruzeiros
CCr2'; 600,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de ,Janeiro. 28 de março de 1917,
126.° ela Independência e 59.° da República.
EURICO

G

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.839 - DE 28
DE MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Carlos Aranha a
pesquisar areia
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. I, da Constíutção 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 Manuel Carlos Aranha
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a pesquisar areia quartzosa numa área
de duzentos e oitenta e três hectares
e setenta ares (283,70 ha) situada no
distrito e município de São Vicente,
Estado de São
Paulo, e delimitada
por um polígono irregular que tom
um vértice coincidindo com o marco
do qullômetro vinte c dois (Km 22)
do ramal Santcs-Juqu:iá. d.i Sst,l~l.~
da de Perro Soro'cabana, e cujos lados, a partir desse vértlce, s5,0 assim
definidos. referidas as orientacões no
meridiano verdadeiros: três mil cen..
to e quarenta metros (3.140m), cín ,
quenta o dois graus e quinze mln utos
sudeste (520 15' SE); seiscentos metros (600m), sessenta e seis graus nor.,
deste (660 NE); mil trezentos e oitenta metros (1.330m), cinquenta e
dois graus e quinze minutos noroeste
(52 0 15' NW); trezentos e trinta e
cinco metros (335m), vinte e nove
graus e quinze minutos sudeste (29"
1,5' SE); quatrocentos e quinze IHetros (415m), cínquenta e dois graus
e quinze minutos sudeste (520 15' SE) ;
cento e vinte metros (l20m) , trinta e
sete gra us e quarenta e cinco min utos
sudoeste (370 15' SW); setecentos e
vinte cinco metros C12~-) in) , cinqüenta
e dois bfS.US c quinze minutos norocs.,
to (52 0 15' NVv'); duzentos e cinnücn.,
ta e CÜ1CO metros (2~jz", li: '; ~,:~iIlL.:J.
~:;c
te graus e quarenta p .mco rní nl1l~o:;~
nordeste (::;'/0 45' NE)' duzentos e
quarenta metros (240!D)
setenta,
graus e quinze minutos nor ~~;::;;te (,Do
15' NE); U1i1 trezentos e sesscn 1:,:1 111etrcs (l.3GO 111), cinqüenta e eb;s f!,raus
e quinze minutos sudeste ',D2° Li' SE) ;
duzentos e vinte raetl'()S (2~n m) , s.es.
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dois mil oitocentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 2.340,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de 1"0mente da Produção Mineral do MinUério da Agricultura.
Art, 3YReveganl--se

as

(US~)o~li-"

çõcs em contrário.
R.io de

tJ8":1~;irol

23 d.e 11"1arGo de

126 0 da Independéncia e 5b.o da
pública,
EURICO

G.

Daniel

de ca-cano

l-:t)r1~3"
:.«~

DUTI1A

DECR'E'IIO N° 22.84.0 - DE 23 D:E
lVI:AI-\,ÇO l!.lE 1947
A utoriza o ciiiadiu: brasileira Matcus
Rezende de Mendonça /1 pesquisar

ouro, numoanés, cassiterita e a.5S0dados no municioio de Pro/los, Estado de Minas Gerais.

,:';!)J Nlj);

O Presideute da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere ü art.
87, n." I, e nos têrmos dos artíGOS 152 e 15:3 da COf!stiuiçiio, ,1ecfEi:1.:
Art. 1.0 ~ Pica autortzado o cidndito brasileiro. Mateus
Rezende de
Mendonça. H pesquisar ouro, manganés C;J ~'Sib~r~tn e ~s~QlCü~.dc-s
numa
área de. noventa hectares (\)0 ha) situadu em terrenos de sua prcpricrlade, no lugar denominado Fazenda cio
Ba.ú, distrito de Coroas, munícípio de
Pra dos. Fstado de Minas Gp,rais e
de.lil-!lit~ ria por um dodecágnnc írr.',
gular que tem um vértk~e à dístàncía
de tl'C:;3C7~.ltüS C oitenta. metros (3BO{rÚ
no rumo rnavnétíco trinta e sete graus

uoís J11il oitocentos \~ :;~:' ~ 'I:~nta, metros
(2.1160 m) : cínoüenta 8 dcL;
e
quinze minutos nornestc ,;:;;-(' 1 xwv:
cento e noventa metros ~ l'~n 111), oi,"
tenta e CÜl'::O e:raus ~U(;"';~:;.:.li>e
(~;óJ

F'alhada , afluente da mar-rem .~';j.
1'01ta do rlbeír.io dos P;:r.hé'.iroE<~ e cuios
lac.los têm, a, nartír do ref8Tido véj:tice, O,S seg uintr s c'-:;D.1p't:rr,2D.tu:; e ru

1

santa e seis graus nCl',-l:..'<e

S\V); rtn8_/ro~:entos c
<'105 m) oiten.,>t e se1:::

(~~I;_C;O

r;'l!"::1t:-os

noroeste
(35° NVVl: ouatroccntos e ()j',cni:"
metros (480 m) , trinta gl·.lUS noroesto
(30° N'vV); dl.l:'·en tos
e
cinco metro, (25;) mv ,
e d(!.::-:i
graus c quinze mínut.is non1esYe (,;.?,')
J

gr:~U:-J

15 NE); da c.xtr8n11cL:>:1c dê,':.;"',·: último
1

lado descrito,
rUE~_O

S?i!,ue ~\_;r .nna l'r~L~. no
Vh1t2 C'- uin gl'atr3 n,-1:::c2,;~C (21 0

d8 C,~)1:;;;.l-1a
de f:::1·1'C. pelo qlig} scgu: :l.té () vórtice
NV;l) , até atingir o

~c.iLO

de partida.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via aut.êntica dêste decreto, pagará a taxa de

I1,Gr(i f: l:.+ f'

C~7° ~r.:2~)

da foz do có~rl":;g,o

d~=t

1110S rHb ','("

ts
?;~'ZtP,;~

.

(!-;)Ze~lt()S

C cinqucn.,

C2S0U1)
c q\Ün7'·:;

",'in"I""

15' EWV); mil cento c
co metros (1. L~~)ln). qvat:ro grHl],0, noroeste (t~tO :N\V): canto ~: setenta E' 5+~
te 111E;,r:-)S
cínqucrta centímetros
(177/:iürrt). cít.enta e cin-c-o ~;~raus ~,\
quinze mínuros nordeste (85 0 15' NIE) .:

cento A SEte r~:'.st:-os e cinquenta centimetros (llJ7,5thn) ~ dez graus e cnarcnt:2. c cinco ru.nutcs nordc5tc"(10 0
45" NI::); trezentos e cinquentn e dois
metros e cinqüenta centímetros 352,50m
e 50111) setenta e seis graus e quinze
minutos nordeste (760 15' NE); seíscen,
tos e trinta metros (630), setenta e dois
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graus sudeste (720 SE); duzcntes e
oitenta metros (280m), dezesseis graus
e cinqüenta minutos sudoeste (16050'
SW); cento e vinte metros 020m) ,
oitenta: e quatro graus e cinquenta
minutos sudoeste (84 0 50' SW); quinhentos metros (500m), quinze graus
e vinte minutos sudoeste 05 0 20' SW)
duzentos e vinte dois metros e cínquenta centímetros (222,50m), sessenta e seis graus e quarenta e cinco mínutcs noroeste (660 45' NW); duzentos e setenta e dois metros e cínquenta centímetros (272,50m), sete graus
e trinta minutos sudeste (70 30' SE);
trezentos e setenta metros (370m), setenta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (790 30' SW).
Art. 2.0 - O título da autorízacão
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 Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 3.0 - Revogam-se as díspostções em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de marçn de 1946,
1250 da Independência e 58.0 da República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho
DECR.],~TO

N." 22.341 - DE' 28
DE r"IARçO DE 1947

Autoriza o cidadão brc.sücirn Inácio
Pereira tte Sonsa a pesquisar diamanies e asnocuuios no 1nunieínio
de Morada, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuiçâo que lhe confer~ o artíg'o 37, número I, e nos têrrnos dos artígos 1[j2 e 153 ela Constituição, de.
ereta:
Art; 1. o. "fica autoriz::cdo o cidadão
brasileiro .mácio . Pereira de Sousa a
pesquisar díuruantr.s e assocíados em
um" árra de quinhentos hectares
(500 ha i , abru.Il;;lc;Hlo terrenos dns
fazendas Estevàn e Caiçaras. respecttvamcntn de S11a propriedade e de Antônio

.GO:~1'C2'

Sobrinho, no lvgar de-

nominado Cachoeira dcs Casados. no
distrito e munlcipio de Moraria, Ujsta,do d{=~ Mirins Gerais, área essa C0111preenrtida numa
Iaixa de cinco mil

metros (5.000m) de comprimento e
mil metros (1. OOOm) de largura, sendo a largura computada com quínhentos metros (500m) para cada lado do
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eixo médio do rio São Francisco e o
comprimento medido sôbre o referido
eixo médio contando-se dois mil metros (2. OOOm) para jusante e três mil
metros (3.000m) para montante do
rio Sáo Francisco a partir da confluência do rio Indaiá.
Art. 2. o O título de 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. 3. o. t~,evogam-se as disposições
em contrár;o.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126. o da Independência e 59. o da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 22.842 - DE 28
DE MARÇO DE 1947
Autoriza a firma S. Barreto & Filhos
a pesquiscir amianto e associados no
municipio de
Tl'aipu,
Estado de
Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atrlbuícão que lhe conferi) o artigo 87. n .? I, da oonstítcíção e nos
tõrmos do Decreto -Ieí !1. o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1. o :'!Ca autorizada a firma
S. Barreto & Filhos a pesquisar
amianto e associados no lugar denomlnado Gratas Miúdas, distrito de
Ponciano, município de Traipu, Estado de Alagoas, numa área de vinte
hectares (20 ha) delimitada por um
paralcloaramo qU2 tem um vértice no
cruzamento do córrego Arassarí com
a estrada para Giruu e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos - quatrocentcs e
vinte cinco rnotros ('125rn). trinta e
UHI graus e trinta minutos noroeste
(31"30' NV'V); quinhentos metros ..
(500m), quarenta graus e vinte nove
minutos nordeste (400 29' NE); qua[rcccnte;, e vinte cinco metros (-:125m),
trinta e um gra'Us e trinta minutos sudeste (310 30' SE); quinhentos metros
(5CHl1n), quarenta graus e vinte nove
minutos sudoeste (400 29' svn.
Art. 2. o O titulo de autorização de
pcsqtisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
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de Fomento da Produção Mineral (10
Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° ~evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126. c' da Independência e 59. o da
República.
EURICO G. DUTllA.
Daniel de Carvalho.

DECP.;E.TO N." 22.843 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
Puis de Almeida a pesquisar areia
quartzoea no municipio de São Vicente, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O l, 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 Mauro Pais de Almeida a
pesquisar areia quartzosa em duas diferentes áreas, num total de duzentos
e quarenta e dois hectares e trinta
ares (242,30 ha) , situadas no distrito
e município de São Vicente, Estado
de São Paulo, e assim definidas: a
primeira (l.n) , com cento e vinte sete
hectares e oitenta ares (127,80 ha) , é
delimitada por uma poligonal assim
descrita:
primeiro (1.0) lado é o leito ferroviário do ramal Santos-Juqlüá da Estrada de Ferro Sorocabana,
no tl'éT110 compreendido entre os 1118,1'cos elos quilômetros quatorze e quinze
(Km 14 e km 15); dêsses dois marcos quilor;1étlicos partem. respectivamente com mil novecentos e vinte e
cinco metros e mil e oitenta metros
I.1. 92~'m e 1. 080m) , dois outros lados,
ambos cem rumo verdadeiro cinqüenta e dois graus e quinze minutos noroeste (52" .!5' NW); da extremidade
dêste la do de mil e oítenta metros
(1 . 080m) , p:ute a poligonal seguinte,
que fec11a a figura, referidas as orientações ao meridiano verdadeiro: tre2211t05 e vinte cinco metros (325m),
trinta e três graus nordeste (33° NE) ;
trezentos e noventa metros (390m),
doze graus nordeste (12° NE) ; e a reta
que, partindo da extremidade dêste
último lado descrito, atinge a extremidade do lado de mil novecentos e
vinte cinco metros (1.925m). A se-

°
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gunda ctn), área com cento e quatorze hectares e cinqüenta ares
(114,50 ha) , é delimitada por um
octógono irregular que tem um vértice à distância de três mil quinhentos e setenta e cinco metros (3.575m).
no rumo verdadeiro cinqüenta e dois
graus e quinze minutos noroeste
0)2 0 15' NW), do referido marco do
ql:ilômetro quinze (K111 15) daquêle
ramal ferroviário, e cujos lados têm,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
novecentos e oitenta e cinco metros
(985m), cinqüenta e dois graus e
quinze minutos sudeste (52° 15' SE);
oitocentos e oitenta metros (880m),
trinta e quatro graus
nordeste
(34° NE); mil quinhentos e oitenta
metros (1. 580m) , cinqüenta e dois
graus e quinze minutos noroeste
(:12° 15' NW); duzentos e oito metros
(208m) , doze graus sudoeste (120 SW) ;
duzentos e setenta e cinco metros
(275m), seis graus sudoeste (60 SW);
duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255m), dezenove graus e quinze minutos sudeste (]9° 15' SE); duzentos
e quarenta metros (240m), treze graus
e quarenta, e cinco minutos sudeste
(13° 4;;' SE); cento (' sessenta metros
(.[fi0111) , trinta e dois graus e trinta
minutos sudoeste (32° 30' SW).
Art. 2.° O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil quatrocentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 2.430,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de F'omento
da Produoão Mineral do Ministério da
Agrrcurtura..

Art. 3.° Revog am-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 28 de março de
Hl4'I, 12fi." da Independência e 5b.o da
República.
Emuco G. DUTRA.
[}uniel de Carvalho.

DTIlCR!EJTO N.o 22.844 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Aiitori:a o cidadão brasüeiro Mauro
Pai» de A lmeuia a pesquisar areia
quartecea no mimicipio de São Vicente, Estado âe São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art.

1.° Fica aul.orizado o cidadão

brasileiro Mauro Pais de Almeida a
pesquisar areia, quartzosa em duas diferentes áreas, num total de duzentos
e sessenta e seis hectares (266 ha) ,
sit.uada no distrito e município de São
Vicent.e, E:'stado de Bão Paulooo. e assim
d",IinWa,,: a:)l'jnH'ir:1, (1."), com cento
c S2SS('!TLa e

(\l';at,ro huctares (164 ha) ,

é rielímítnda..

-lJ01' UH1 pentágono irregular que tem um vértice coincidindo
com o IlPTCO do quilômetro quinze
(kCl 1:;) da E:3tr~da de Ferro 801'0cubana. ramn.I Snntos-Juquiá, e cujos
Iadcs térn, a 1J~)xf,ir désse vórtice, os
seguintes comprimentos e rumos verd8deiro::;: dois nu! e oitenta metros
(2, 080m) , cmqücntn (; dois graus e
(nü,~zc minutos noroastc (52 0 lG' I'1"vV) :
frezentos e ~·;etcr.!_::t c doj[j metros
(:]'12m) , cmqü.nta r: um graus c quin-

ze minutos cudocste

(51 0

15'

SW);

nuinhentos e trinta metros (530mJ.
dezenove gr3.HS e quarenta e cinco mínutos sEdocste (19° -15' SW); da extremidade c!i"stC' último lado descrito
segue por uma, reta no rumo cinquenta c dois graus 8 quinze minutos
sudeste (52° 15' SE) até atingir o leito ela via férrea acima referida, pelo
qual segue até o ponto de partida, A
srgunda (2 a ) , com cento c dois h8CLares (lOZ h.i) , é delimitada por um
df'cágono irregular que tem um vértice fi, distância de dois mil setecentos
e dez metros (2. 710m) , no rumo verdadeiro cinqüenta c dois graus e
quinze minutos noroeste (520 15' NW),
do marco do quilômetro quinze
(km 15) do mesmo ramal rcrrovíárío,
e cujos lados têm, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e sessenta metros (SoOm), cinqüenta e dois
graus e quinze minutos noroeste
(52° 15' NvV); cento e oitenta e cinco
metros (lf15rn) , trinta graus sudoeste
(30° SW); trezentos e oitenta metros
(380m), oitenta c nove graus e trinta
minutos noroeste <89° 30' NW); cento
e setenta c cinco metros (l75m) , um
grau sudoeste (lo SV1); trezentos e
cinqüenta e cinco metros (35fJm), sessenta c seis graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (66° 45' SW); mil
trezentos e setenta metros (1.370m},
cinqüenta e dois graus e quinze minutos sudeste (52° 15' SE): duzentos
e setenta metros (270m), trinta e dois
graus nordeste (32° NE); duzentos e
oitenta e cinco metros (285m), vinte

EXECUTIVO

e dois graus e trinta minutos nordeste
(22 0 30' NE); duzentos e quarenta e
cinco metros (245m) , cinqüenta e
cinco graus nordeste (55° NE); cento
c cinqüenta e cinco metros (155m),
dezoito graus noroeste (18° NW).
Art . 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de dois
mil ccisccntos e sessenta cruzeiros
<C:r'~ 2. ()CO,OO)
e SC1'?, transcrito no
lrv ro próprio da Divisão de Fomento
ela Prcdueâo Mineral do Ministério da
Agricultura ,
Art. 3,° Hevogam..se as disposições
em contrário.

Rio de ,Jrmeiro. 28 de março de
HA7, 12G." da Independência e 59.° da
Hrpública,
EUlUCO

G.

DUTRA.

Dtnucl de Carvalho.

DII:CRETO N." 22,845 DE 28 DE
MARÇO DE 1947
A uioriza o cidadão brasileiro Messias
R,adrífjues de Sousa a pesquisar calcureo e associados no municipio de
Arcos, do Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o art.
87, n.v I, e nos têrmos dos artigos 152
c 153 da Constituiçã.o, decreta:

Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Messias Rodrigues de Sousa a pesquisar calcáreo e associados
numa área de vinte e sete hectares
e sessenta ares (27,60 ha) _ situada em
terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda dos Cupins,
distrito e município de Arcos, do Estado de MInas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil e quinhentos metros (1.500m) no rumo magnético setenta e um graus e quinze minutos noroeste (71° 15' NW) da barra do córrego do Açude no rlberrâo das
Almas e cujos lados, a partir dêsse
Vértice, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos; duzentos e
oitenta e sete metros (287m), sessenta e quatro graus e cinqüenta e cinco minutos noroeste (640 55' NW);
quatrocentos e quarenta e seis me-

ATOS

DO

PODER

tros (4-i6m), vinte e seis graus e vín ..
te e cinco minutos sudoeste (260 25'
SW); duzentos e treze metros
.
(213m), trinta e cinco graus e . cinqüenta minutos noroeste \35" 50
NW); cento e quatorze metros ....
(114m) , oito graus e cinqüenta minutos noroectc (S0 50' NW; duzentos e
vinte e um metros (221m). trinta e
quatro graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (34 0 55' NE); duzcntos e cuarcnta e sete metros (:~~7m) )
ci~lQüeiita e cinco minutos nordeste'
(55'- NE)' cento e vinte c dois me ..
tros (122rn), vinte e seis gral\, e trinta e cinco minutos noroeste (260 35
NW)' cento e dezessete metros ....
(l17n;), oitenta e nove graus e trinta
e cinco minutos sudeste (89° 3:)' SE);
duzentos e vinte metros (220111)
quatorze graus e trm [-,a c cinco 111j...
nutcs noroeste; (14.0 35' NW); cento
e noventa e dois metros (l(!2m) , se ..
tenta e sete graus c vinte c einc!J minutos nordeste (77" .25' NE;); rrczcutos e noventa e cinco metros (395m)
um gra u c trinta e cinco minutos sudeste (lQ a5' SE); quatrocentos :' dez
metros ('110m), sessenta e quatro grauo
e vinte minutos sudeste ((HO 20' SEl;
duzentos e cmqüenta e tri\s metro.':'
(253m), vinte e quatro graus e quarenta minutos sudoeste (24 0 40' SWI.
Art. 2.° O título de autortzacão de
pesquisa, que será uma via 'wt.entica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros «irs 300,00\ e será
transcrito no livro próprio da)ivisão
de F'omento da Produção M:iuHal do
Ministério da Agrícultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
J

Rio de Janeiro, 28 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EuRICO

G.

DUTRA

Daniel de Carnallu:

DElaRJETO N.o 22.846 -- DE 28 DE

MA'R.ÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
Paes de Almeida a pesquisar areia
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. G l, da Constituição, e nos têrrnos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de ja-

EXECUTIVO

neíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. L". F'ica autorizado o cídadão
brasileiro Mauro Paes de Almeida a
pesquisar areia, quartzosa numa área.
de duzentos e vinte e seis hectares e
cinqüenta, aH'B Cc2ó,5Ü I!a) situada no
cliSCl'ito e munícípío de Sã-o \liee;lt:z,
ESI,a:)o de Sáo Paulo,
delimitada por
um poliguo irregular que tem um vértíce ~t dlstú,neia de mil quatrocentos '3
cinnüeuta rnetrns (I<t50 m i , no rUHlO
verdadeiro cinuücnta e c1<:ds graus e
"quinze rninut.os noro-este (520 H)' NWI .

do nunca do qullometr., doze .km 12)

do ramal S2,lltW:-J uquiá, da Estrada
de }1\::l'1'O ~)orDeab~ula, c cujos ladG3

térn a nartir dêsse vórtice. os seguintes compruncntcs e rumos verdadeí1'0:-:: duzentos e vinte cúico metros
(22[lln) l quatorze gJ.:au~; noroeste (:1 0
NVI)' quatroccu.cs e vinte metros ..
(42úIíi.). vinte e nove gTans e trinta
minutos noroeste: emo 30" NW); cento e Cjl1inz" meITO,; (115m). vinte ,~
sete gT?US e quarenta e cinco mínutos noroeste (27" 45' NW); duzentos
e trinta e cinco metros (235m), sessenta e um graus e trinta minutos
noro-este (G1 30' NW); noventa metro". (90m), setenta e nove graus e
quinze minutos sudoeste (790 15' SW) ;
cento e quinze metros (115m) , quarenta e clois graus sudoeste (42' SW);
cento e setenta e cinco metros ....
(175m), setenta e nove graus -udoeste (79° SW); duzentos e dez metro"
(210m) , cinqüenta e dois graus e
quinze minutos noroeste (520 15' NW) :
cento e vinte cinco metros (125m) ,
dez graus e quarenta e cinco minutos
nordeste (10° 45' NE); duzentos e
trinta e cinco metros (235m), oitenta
graus noroeste (80 0 NW); trezentos
metros (300m), setenta e sete graus
e trinta minutos sudoeste (77° 30'
SW); trezentos e vinte metros .....
(320m), cinqüenta e dois graus e trínta minutos noroeste (52° 30' NW);
duzentos e sessenta metros (260m),
um grau sudoeste (lo SW); duzentos e oitenta metros (280m), trinta e
quatro graus sudoeste (34° SW); cento e vinte metros 020m). setenta e
quatro graus e quinze minutos noroeste (74 0 15' NW); duzentos e cinqüenta metros (250m), vinte graus
Q
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nordeste (200 NE); trezentos e sessenta metros (360m), t.rinta e quatro
;rraus e trinta minutos noroeste (34"
30' NVi): cento e setenta metros ..
(170m), oitenta e oito graus noroeste
(83 0 N\V) quatrocentos metros
('100m). vinte e sete gn\.1JS e trinta
minutos noroeste (270 30' NW); cento c noventa e cinco metros (l95m),
oitenta e quatro graus e trinta minutos noroeste (840 30 NW); cento e
setenta metros (170m), quarenta e
seis graus e trinta minutos sudoeste
(4,60 30' SW); cento e oitenta e cinco
metros (l.85m), vint-e e três graus sudoeste (230 SW); duzentos e quinze
metros (215m). sessenta e três graus
sudoeste (630 SW); mil novecentos e
trinta metros (l!}30m). cinqüenta e
dois graus c quinze minutos sudeste
(520 15' SE); duzentos e quarenta e
cinco metros (245m), oitenta e sete
graus e quarenta e cinco minutos nor..
deste (87 0 45' NE); trezentos c
quarenta metros (340m), sessenta e
dois graus e trinta minutos sudeste
(620 30' SE) duzentos e quinze me ..
iras (215m). setenta graus e t''Ínta
minutos nordeste (700 30' NE); trezentos f setenta metros (370m), oitenta e quatro graus e trinta minutos
nordcrtc (840 30' NE); trezentos e
vinte metros C~20n1) oitenta e seis
gnUls .'1):,\['s1.o (36 0 SEl; a reta que
liga S r xt.remldade rWste último lado
:,!,Q \~ért.ic~~~ de pr.rtida.
1

Art. 2.° O titulo da autorização de
será uma via autêntica
flê,;j,c' decreto, lngará a taxn de dois
mil duzentos e setenta cruzeiros (Cr$
2 2~dl,O(rl
E',crá transcrrto no 11\'1'0
próprio 02
Divisão de Fomento da

pi~,SqUÜ8. qUE

P1.'O~ll;,Ç:~lO

r",,,(ÜH:.::nl1 do

lVr:i.nisLér-lCJ da

Agrjct 1 1t nr a .

Art. 3.° Rev()gam-se
rn.1 cont.rárf o.

flfi

dlsposiçôc»

ruo de ..J aneiro. 28 de .nurco .le
1947, 1260 da Independência e 59 0 da
TICI)ública.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

EXECUTIVO

DECRETO N.o 22.847 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Aventino Leão a pesquisar tiiamantes, ouro ri associados no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arc.?
87, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aventíno Leão a pesquisar
diamantes, ouro e associados numa
área de setenta e cinco hectares e dezoito ares (75,18 ha) , abrangendo leito
e margens dos córregos dos Ferreiras
e dos Remédios, situada em terrenos
de sua propriedade. no lugar denominado Remédio, no distríto de Extração, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um polígono irregular que tem U.l1
dos vértices a oitocentos metros ....
(800m), rumo setenta e cinco graus
e trinta minutos noroeste (75° 30' NW)
magnético, da confluência dos córregos do Remédio
dos Ferreiras, e os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: se';'occnt()s e oitenta metros (780m), oitenta e quatro
graus sudeste (34 0 SE); mil setecentos (' oitenta e sete metros (1.787m),
setenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (71° 30' NE): duzentos e
Cil1qÜC,D:l~C{

rD<-':~.:>OS

C2é·Orn) ,

qülnze

c trmta nrinutos sudeste ....
0:.>0 30' 3m; mil seiscentos 'C novenla e cinco metros (1. 695m), setenta e
quatro graus e trinta minutos sudoes!e (71° 30' SW): quinhentos e trinta iú(;!rc.' (530m). oito gra1.;.s sudeste
13° sm: duzentos e cinqüenta metros
(250m). oitenta e dois graus sudoeste
(82 0 SW); quinhentos e trinta e cinco metros (535m), oito graus noroeste (8° :!'TW); ssLscentos e oitenta e sete metros (687m). oitenta e quatro
gr~I.US noroeste (84 0 NW); duzentos '€
cinqüenta metros (250m), seis graus
nordeste (6° NE) .
gT:!US

Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 760,00)
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e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DuTRA

EXECUTIVO

de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA
Daniel âe Carvalho

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 22.852 - DE 31
DE MARÇO DE 1947
DECRETO N.o 22.848 - DE 28 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José RomualtU> da Fonseca a pesquisar
quartzo no municipio de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.O l, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Romualdo da Fonseca
a pesquisar quartzo em terrenos de
sua propriedade no imóvel denominado Lavrinha, no distrito de Senado~'
Mourão, município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, numa área
de sessenta hectares (60 ha) delimitada por um triângulo que tem um vértice a novecentos metros (900m), no
rumo magnético oitenta e cinco graus
noroeste (85° NW) da confluência do
córrego Lavrinha com o ribeirão São
Domingos e os lados a partir dêsse
vértice têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: mil e cem
metros (1. 100m) , setenta e sete graus
sudoeste (77° SW); mil trezentos e
trinta metros (1. 330m), quarenta e
um graus sudeste (410 SE); mil e duzentos metros (L200m) , treze graus
nordeste (130 NE) .
Art. 2.° O titulo 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 Dívlsão

Aprova as Tabelas Numéricas de PI!soai Mensalista da Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas, na forma
da relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinárias e Suplementar, de Peso
soal Mensalista da Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional.
Parágrafo único. As funções constantes das tabelas aprovadas por êste
artigo são exercidas, na forma da relação nominal anexa, pelos seus atuais
ocupantes, cujas portarias de admissão
serão apostíladas pelo órgão de pessoal
competente.
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
baixada pelo Decreto n.O 21.588, de 6
de agôsto de 1946.
Art. 3.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto será atendida com os recursos próprios do orçamento da despesa daquele órgão.
Art. 4.° A função de Tabela Suplementar, de referência inicial ou única,
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que vagar fica automàtícamente suprimida, devendo as de referências
superiores ser preenchidas por melhoria de salário.
Art. 5.° Fica concedido. a partir de
8.0 Pessoal Mensalista (la Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional, aumento de salários, nas
mesmas bases estipuíade,s pelo Decreto-lei n." 8.512, de 31 de dezembro
de 1945 para os servidores públicos
1.0 de janeiro de 1946,

EXECUTIVO

federais, feitas as aproximações do
anexo.
Art. 6. 0 :f;ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposiç(\es
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março de
lflti7. 126.° da Independência c [,9." da
República.
EURICO

G.

DUTRII.

Corrêa e Castro

SUPEEJNTEND:G:NCIA DAS EMPRtSAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO NACIONAL
TABEJ.JI, NUMÉRICA ORDINÁRIA

Situação pTo'PosJa

SitIu:c{io atua:

-------- - ----
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I
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I
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DECRETO N.o 22.854 DE 31 DE
MARÇO DE 1947
Autoriza a cidadã norte-americana
Alice 8ummer Penha a comprar

pedras preciosas.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.? 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a cidadã norte-americana Alice 8ummer

EXECUTIVO

395

Penha, residente nesta Capital, a.
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 31 de março de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Corrêa e Castro.
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-23.269. Viação - De 1 de julho
de 1947. outorga concessão à
Rádio Industrial de Juiz de
Fora Limitada, para estabelecer, na cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais" uma
estação radiodifusora. Publicado no D.a. de 12-7-47 ....
'23.270. Exterior - De 1 de julho
de 1947. Faz público o depó-"
sito do instrumento de ratifi-

Págs.

Pub. no D.O. de 7 de julho
de 1947

De 4 de julho
de 1947. Transfere funções de
extranumerário-mensalista e dá
outras providências. Pub.no
D.O. de 7 de julho de 1947.
10
23.275. Educação' - De 7 de julho
de 1947. Concede reconhecimento ao curso de arquitetura
da Faculdade de Arquitetura
Mackenzie. Pub. no D.O. de
16 de julho de 1947
10.
23.276~ Educação _o De 7 de julho de 1947. Transfere função
da Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário - mensalista
da Escola Nacional de Educação B'Isíca e Desportos para
idêntica Tabela da Escola Nacional de Música. Pub . no D.O.
de 9 de julho de 1947
10
23.277. Marinha - De 7 de julho
de 1947. Orla a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário - mensalista do Estado
Maior da Armada, e dá outras providências. Pub. no D.O.
de 9 de julho, de 1947
,10
23.274. Guerra -

3

cação, por parte do Govêrno de
Honduras, da Convenção SÔ~
bre a regulamentação do tráfego ínteramerfcano de veículos automotores, firmada em
Washington, a 15 de dezem-'
bro de 1943. Pub. no D.a. de
3 de julho de 1947 ... ',' . . . . . .
23.271. Fazenda - De 2 de julho
de 1947. Autoriza o cidadão
iugoslavo Vladimir Kaurtc . a
comprar pedras preciosas. Pub.
no D.O. de 17 de julho de 1917
:23.272. Aeronáutica - De 4 de
julho de 1947. Altera a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Base
Aérea de Recife, do Mínisuértc
da Aeronáutica. Pub. no D.O.
de7 de julho de 1947 "
,.
:23.273. Guerra - De 4 de julho
de 1947. Altera, sem aumento
de despesa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumeráriomensalista do Departamento
Técnico ede Produção do Exér'cito, do Ministério da Guerra.

.~

3

5

5

6

Agricultura De 7 de
julho de 1947. Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica .Ordínáría de Estranumeráríc-mensalísta do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica. Pub-.no D.O. de
9 de julho de 1947

23.278.

11

IV

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Pága .

terra, necessária ao estabelecimento das instalações referentes ao. aproveitamento hídroelétrico do Areal, conforme
Decreto-lei TI.o 7'.469, de, 17 de
abril de 1945, em favor da
Companhia Brasileira de Ener-

gia Elétrica S. A. e autoriza
a desapropriá-la. Pub. DoD.D.
de 14 de julho de 1947
23.280. Agriculturtt - De 7 de
julho de 1947. Renova o Decreto TI.oI7 .443, de 27 de de-

zembro de 1944. Pub , no D.a.
de 10 de julho de 1947
23.281. Agricultura De 7 de
julho de 1947. Renova o Deereto 11,° 17.619, de 13 de. janeiro de 1945.. Pub. no ti.o .
~, de 10 de julho de 1947
23.282. Agricultura De7 de
julho de 1947. Renova o Decreto n.o 18.346, de 11 de abril
de 1945.Pub. no D.a. de 10
de julho de 1947............
23.283. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Autcríza o cídadâo brasfleíro Cristóvão Neumann a pesquisar conchas calcáreas na Ilha de Sepetiba,
Distrito Federal. Pub. no D.a.
de 11 de julho .de 1947
23.284. 'Agricultura - De 8 'de
julho .de 1947. Autoriza ocidadâo brasileiro Silvio Antônio Dallagrana a pesquisar caulim e associados no munícípío
de Campo Largo.. Estado do
Paraná. Pub. no D.a. de 11
de julho de 1947
,.....
23.285. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Concede à Emprêsa Industrial de Matérias
Primas Limitada, autorização
para funcionar' como empresa
de mineração. Pub. no D. O.
de 15 de julho de 1947
23.285. AgricuUura - De 8 de
julho de 194"1. Concede à Mineração Brasiloíde Limitada
autorfzaçâo
para
funcionar
como emprêsa de mineração.
Pub. no D.a. de 20 de agôsto
de 1947
23.287. Agricultura De 8 de
julho de 1947. Autoriza o ci-

Págs.

dadâo braslleíro Brendan Buckley a pesquisar quartzito,
feldspato e associados no munlcípío de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro. Pub. no ».o.
de 11 de julho de 1947 ... "...
23.288. Agricultura -r- De 8 de
julho de 1947. Autoriza o cída'dão braailetro Eugênio Cerello
.a pesquisar areia refratária,

23.279. Agricultura - De 7 de
julho de 1947. Declara de utíItdade pública uma área de

13

13

13

14

14

16

caulím e associados no município
São Paulo, Estado de

de

São Paulo. PUD. no D.O. de
11 de julho de 1.947 .. ;......
23.289. Agricultura De 8 de
julho de 1.947. Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Santos a pesquisar areia sílícosa no
município de São Vicente, Estado de São Paulo. Pub. no
D.O. de 11 de julho de lS4:7.
23.2.90. Agricultura De 8 de
julho de 1947. Autoriza o Govêrno do Território Federal do
Amapá a lavrar minério ele
ferro nos municípios de Ma-

16'

17'

zagâo e Macapá. no 'j'arrítórto
Federal do Amapá. Pub." no

D.a. de 10 de julho de 1947.

17'

23.291. Açricultura: - De 8 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Elias Neves dos'
Santos a pesquisar lamas sulfu ~
rosas em Santa Cruz, Distrito
Federal. Pub. no D~O.de 11
de julho de 1947 .... ',. . . . . . .

13'

23.292.... AgricuZtura - De 8 de
julho de 1947. Concede autorização para funcional', como
emprêsa de energia elétrica, à
14

15

15

era. Hidrc-Elétrica Águas Negras. Pub. no D.a. de 25 de
julho de- ·1947

23.2f}3. Açricuttura: - De 3 de
julho de 194'7. Autoriza c cídadão brasileíro João Evariste
Trevisan a pesquisar areia e
associados no município de Imbuíal, Estado do Paraná. Pub.
ti.o, de 11 de julho de 1947.
23.284. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Autoriza o ci·
dadão brasileiro Artstídcs Coelho dos Santos a pesquisar ca'sw
siterita e associados no murricípío de Rezende Costa, Estado de Minas Gerais. Pub . no
D.a. de 11 de julho de 1947.

la

19·
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v

íNDICE

Púgs ,

23'.295. Açrícuttura: - De 8 de
de julho de 1947. Renova o
Decreto n.? _ 18.499, de 27 de
abril de 1945. Pub. no D.O.
de 11 de julho de 1917
23.296. Agricultura De 8 de
julho de 1947.' Autoriza a.
Companhia Sul Mineira de
Eletricidade a construir uma
ltnha de transmíssão entre a
cidade de Machado e o local
da cachoeira do Poço Fundo,
no rio Machado, Estado de Minas Gerais. Pub. no D.O. de
16 de julho de 1947
~3.297.

Agricultura De
julho de 19~7. Suprime
extinto. (M. A. _ Q.
Pub. no D.a. de 10 de
de 1947

~3. 299.

Açricuiiura: - De
julho de 1947. Suprime
extinto. (M, A. Q.
Pnb. no D.a. de 10 de

20

de 1947

20

S.).

21

de 1947. .
:..........
23.303. Agricultura - De S de
julho de 1947. Extingue cargos
excedentes. (M. A . .:.....:.. Q. F.L
Pub . no D.O. de lO de julho
de 1947
-,.
23.309. Agricultura De 8 de
julho de 1947. Suprime cargos
extíntos . (M._ A. - Q. P.).
Puh. no D.a. de 10 de julho

de 1947
21

8 de
cargo
5.).
julho

21

23.300. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. A. - Q. S.).
Pub.no D.Q. de 10 de julho

de 1947
23.301. Açrícultura - De 8 de
julho de H.l47. Extingue C8,rgOS
excedentes. (M. A. - Q. P.).
Pub. no D.a. de 10 de julho
de 1947
23.302. Açricuüurc - De 8 de
julho de 1947. Extingue cargos
excedentes. (M. lI.-. - Q .. P.).
Pub. no ti.o, de 10 de julho'
de 194:7
23.303. Aqricuitura De 8 de
julho de 1947. -Extingue cargos
excedentes ()V(. A. _ Q. P.)
Pub: no D.a. de 10 de julho
de 1947
~...............
23.304. Agricultura -,- De' 8 de
julho de 1947. Extingue cargo
excedente. (M. A. - Q. P.).
PulJ.no D.a. de 10 de julho
de 1947
23.305. Agricultura De 8' de
julho de 1947. Extingue cargo

22

23.306. Agricultura - De 3 de
julho de 1947. Extingue cargo
excedente. (M. A. - Q. P.).
Pub. no D.a. de 10 'de julho

23

23.307. Agricultura De 8 de
julho de 1947 . Extingue cargos
excedentes. (M. A. --Q. P.J.
Pub. no D.a. de 10 de julho

julho

de 194"1

Q. P.).

Pub. no D,O. de 10 de julho
de 1947

8 de
cargo

23.2ge. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Suprime cargo
extinto. (M. A. Q. S.).
Pub. no D.a. de lO de julho
de 1947 .........•.............

.Pags.

excedente. (M. A. -

21

21

23.310. A.. çrícuiturii - De S de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. A. _ Q. S.).
Pub." no D.a. de 10- de julho
de 1947
'.....
23.311. Agricultura De 8 de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. A. - Q. 8.).
Pub. no D.a. de 10 de julho
de 1947
23.312. Agricultura _. De 8 de
julho de 19'17. Suprime. cargos
extintos. (M. A. - Q. S.)
Pub. no D.O. de 10 de julho
de 1947 ,......................
23.313. Agrü-:Ultu7'['., De 8 de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. A.· - Q. S.).
Pub. no D.Q. de 10 de julho

de 1947
22

22

22

23

23

23

24

24

24

24

23.314. Agricultura - De 8 de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. A. - Q. S.).
Pub. no D.a. de 10 de julho

de 19,":::7
23.315. Viação - De 8, de julho
de 1947. Aprova o Regimento
da Seção de Segurança Nacional do Ministério da vtação e'
Obras Públicas. Pub. no Ir.O,
de 10 de julho de 1947 .....
23.31'6. Viaçtto - De 8 de julho
de 1947. Aprova projetos -e 01'çamentos para reforma ua' estaçâo de. Recife, na linha Oeste

25

25
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da rêde arrendada à The Great
Western of Brazil Railway
Company

Límited .

Pub.

23.326.

Educação - De 14 de
julho de 1947. Declara de utilidada - pública, para desapro-

no

ti.o . de 25 de julho de 1947.

29

.23.-317. Justiça .:- De 9 de julho

de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado do Pará. Pub. no D. O .
de 11 de julho de 1947
23.318. Justiça -

29

De 9 de Julho

de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado de São Paulo. Pub. no
D. O" de 11 de julho de 1947.
23.319. Fazenãa - De 9 de julho
de 1947. Autoriza a firma
Schonker & Zweig a comprar
pedras preciosas. Pub. no D.a.
de 15 de julho de 1947
23.320. Justiça-Fazenda -De-ll
de julho de 1947.

29

30

Abre, pelo

Ministério da .Justíça e Negó-

cios Interiores o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00, para

despesas com o Tribunal -Pederal de Recursos. Pub. no
D;O; de 11 de julho de 1947.

23.321. Justiça - De 11 dei ju-lho de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado de Alagoas. Pub. no D.a.
de 14 de julho de 1947

23.323. Viação - De 11 de julho
de 1947. Prorroga, por 10 -anos,
a concessão outorgada à Rádio
Dtíueora São Paulo S. A.,
para estabelecer uma estação
radiodifusora. Pub. no D.O.
de 23 de julho de 1947

30

30

31

3:r

Brazü

Railway

Companyy, Limíted a construir
em Albuquerque Né as casas
a que se refere o Decreto número 21.150, de 22 de maio
de 194$

34:

De 14 de
julho de J.947. Transfere função
de Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista de renartdcâo do Ministério da Agricultura. Pub. no
D~O. de 15 de julho .de 1947.

34

23.330. Educação De 15- de
julho de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. E. S. - Q. E.).
Pub. no »,o . de 17 de julho
de 1947
De 15 de
23.331. Educação julho de 194i7. Suprime cargos

35

extintos. (M. E. S. - Q. S.).
Pub. no D.a. de 1'7 de julho
de 1947

36

Educação De 15 de
julho da 1947. Suprime cargos
extintos. (M. E. S. - Q. S.).
Pub . no D.O. de 17 de [ulhc
de 1947
,
1

36

Educação -'--- De 15 de
julho de 1947. Suprime cargos

23.333.

excedentes. (M. E. S. -

Q. P.).

Pub. no D.O. de 17 de julho
de 1947

37

Educação - De 15 de
julho de 1947. Extingue' cargos

23.334 -

33

excedentes. (M. E. S. -

Q. P.).

Pub. no D.O. de 17 de julho

·23.425.

Educação - D-2 14 de
julho de 1947. Suprime cargo
provisórto . (M. E. S. - Q. P.)

no D.a. de 16 de julho
de 131"7
:

or

34.

23.332.

23.324. Educação - De 14 de
julho de 1947. Autoriza o fun-

cionamento "de cursos da Faculdade de Filosofia de Minas
Gerais. Pub. no D.O. de 19
de 1947

'western

33

23.329. Agricultura -

23.322. Aeronáutica - De 11 de
julho de 1947. Altera a Tabela

Numérica Ordinária de Extranumerártc-mensalista, da Base
Aérea de Natal, da 2.3. Zona
Aérea, do Ministério da Aeronáutica. Pub. no D.O. de'14de julho de 1947

priação, o terreno que menciona' situado no bairro do
TiroI, em Natal, Estado do Rio
Grande do Norte. Pub. no
D.O. de 16 de julho de 1947.
23.327. Agricultura - De 14 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Domingos Dedeca a pesquisar caulím e associados no município de Ubá,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 2 de setembro de 1947
-........
23.323. Viação - De 14" de julho
de 194.7. Autoriza The Great

~um

Educaçáo- De 15 de
julho de 1947. Suprime cargos
provisórios. (M. E. S. ~,Q .: P,) .

23.335.

Pub.

33

,

n
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Págs ,

Pub. no D.,O. de 17 de julho
de 1947
23.336. Agricultura ..:- De 15 de
julho de 1947. Torna sem efeito
o Decreto TI.o 18.443, de 23 de
abril de 1945. Pub.no D.a.
de 17 de julho de 1947
23.337. Agricultura _ De 15 de
julho de 1947. Concede à Companhia Nacional de Feno Puroautortzaçâo
para
funcionar
como emprêsa de mineração.
Pub. no D.a. de 6 de agôsto.
de 1947
23.338. Agricultura _ De 15 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Magalhães Vieira a pesquisar ágatas,

37

33

38

calcedônía, opalas e associa-

dos no município de Cruz
Alta, Estado do Rio Grande do
Sul. Pub. no D.a. de 17 de
julho de 1947
39
.23.339. Agricultura - De 15 de
julho de 1947 . Autoriza o cidadão brasileiro Hermenegildo
Martini a pesquisar argila refratária, caulím e associados
no município e Estado de
São Paulo. Pub . no D.O. de
39
17 de julho de 1947 ..........
23.340. Agricultura - De 15 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Camilo José
da Silva a pesquisar mica e associados no município de Itamarandiba, Estado de Minas
Gerais. Pub. no D. a. de ,17 de
julho de 1947
40
23.341. Agricultura - De 15 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Rafael Di
Sandro a lavrar feldspato, cauIím e associados no município e Estado de sãO Paulo.
Pub: no D.O. de 17 de julho
de 1947
40
23.342. Agricultura - De 15 de
julho de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Dias,
de Sousa a pesquisar mica,
pedras coradas e associados no
município de Mantena, Estado
de-Minas Gerais. Pub. no D.O.
de 17 de julho de 1947 ......
4.1
23.343. Agricultura _. De 15 de
julho de 1947. Autoriza a Companhfa Sul Mineira' de Eletri-

págs.

cidade a construir uma linha
de transmissão entre as cidades de Elói Mendes e Paraguaçu, no Estado de Minas
Gerais. Pub. no ti.o, de 31
de julho -de 1947
23.344. Açricutturà - De 15 de
julho de 1947. Autoriza a Companhia Campíneíra de Tração,
Luz •e Fôrca a construir uma
linha de transmissão entre o
quilômetro 26 da linha Usina
Americana-Taubaté e a subestacão distribuidora da cidade
de Campinas, município de igual
nome, Estado de São Paulo.
Pub. no D.a. de 25 de julho
de 1947
23.345. Açrícuüura - De 15, de
julho de 1947. Declara de utalidade pública diversas áreas de
terra necessárias ao estabelecimento das instalações referentes ao aproveitamento hidroelétrico de Areal, outorgada em
favor da Companhia Brasileira
da Energia Elétrica S. A. pelo
Decreto-lei n.v 7.469, de 17 de
abril de 1945, e autoriza a desapropriá-las. Pub. no D.O. de
25 de julho de 1947
23.346'- Viação - De 15 de julho
de 1947. Suprime cargo extinto.
(M. V. O. P. - P. S.l Q. !lI). Pub. no D.a. de 1'7
de julho de 1947
23.347. Justica - De 15 de julho
de" 1947. "Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado do Paraná. Pub. no D.O.
de 17 de julho de 1947
.» •

42

42

43

«

44

23.348. Justiça - De 15 de julho
de 1947. Declara extinto o

Conselho Administrativo do ~
tado de Mato Grosso. Pub. no
D. O. de 17 de junho de 1947.
23.349. Justiça - De 15 de julho
de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado de Minas' Gerais. Pub. no
D.a. de 17 de julho de 1947.
23.350. Exterior - Justiça - De 15
de julho de 1947. Dispõe sôbre
a execução dos al'ts.6.0 e 7.°
do Decreto-lei TI.O 7.967, de 18
de setembro de 1947 ........•.
23.351. Exterior - De 15 de juino de 1947. Faz pública a

4.4

45

45
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Págs ,

Pub. no
de 1947

adesão por parte do Gcvêrno
da União Sul Africana a Oon-

vencão Internacional para a
salvaguarda- da vida humana no
mar, firmada em Londres, a

31 de maio de 1929. Pub. no
ti.o . de 17 deijulho de 1947.

48

por parte do Govêrno da união
Sul Africana à Convenção Internacíonal sôbre linhas de limite de carga, firmada em

23.353.

viàção -

46

De 15 de julho

de 1947. Altera, sem aumento
da despesa, as Tabelas Numéricas Ordinárias de 'Extranu-merárfo-mensalísta das Estradas de Feno São Luís-Tereeína e Central do Piauí e dá

outras providências. Pub.

~-

no

D.O. de 22 de julho de 1947.

47

23.354. Justiça - De 16 de julho
õe 1947. Suprlme ceargcs ex-

tintos. (M. J. N. r. -

P .. S.). Pub. uo
de julho de 1947

Q. J.)

D.a. de 18
58

23.355. Juéiicá - De 16 de .julho
de 1947. Suprime cargo extinto.

a.r.

(M. J. N. r. - Q. J. - P.
Pub. no D,O. de 18 de julho
de 1947

53

23.356. Justiça - De 16 de julho
de 1947. Suprime cargo extinto.

(M. J. N. r. _ Q. J. P. S.). Pub , no D.a. de 18

de julho de 1947

23.357. Justiça - De 16 de julho
de 1917. Suprime cargos extintos. '(M. J. N. r. :. . . . . Q. J.
P. S.). Pub. no D.a. de 13
de julho de 1947
23.358. Justiça - De 16 de julho
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. J. N. r. _ Q. s.i.
Pub , no D.a. de 18 de julho
de lS,7
23.359. Justiça - De 16 de julho

58

69

tos. (M. J. N. L - Q. S.).
Pub. no D.O. de 18 de julho
59
De 16 de. julho

de 1947. Suprime cargos extintos. (M. J. N. r. - P. e.) .

59

de 1947. Suprime cargos extintos. (1'11. J. N. r. - Q. s.r .
Pub. no D.a. de 18 de julho
de 1947
59
23.362. Justiça - De 16 de julho
de 1947. Suprime cargos extíntos. (M. J. N. r. - Q. s.r ,
Pub, no n.o. de 18 de julho
de 1947
.60

23.363. Justiça - De 16 de julho
de 1947. Retifica os arts. 1.0, e
4.0 do Decreto n,c 19.592, de 10
de setembro de 1945, que autorizou li Companhia Nacional
de óleos Minerais S. A. a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e píro-betumínosas classe -L - nos municípios de
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nc.o.o. de 2 de agôsto de 1947. 117
23.444. Justiça -.:.... De 31 de julho de 1947. Declara extinto o

Conselho Administrativo do Estado de Pernambuco. Pub. no
tr.o . de 2 de agôsto de 1947. 117
23.445.- Justiça - De 31 de julho de 1947. Declara extinto o

Conselho Administrativo do Estado do Maranhão. Pub. no
D.O. de 2 de agõsto de 1947. 118

'23.446. Justiça -

De 31 de ju-

lho de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Eso

tado do Rio Grande do Sul.
Pub. no tr.o . de 2 de agôsto
. de 1947

23.447. Justiça - De 31 de julho de 1947. Extingue cargo
excedente. eM. J. N. 1. _
Q. P.). Pub. no D.Q. de 2 de
agôato de 1947 :..............
23.448. Viaçâo - De 31 de julho
de 1947. Altera, sem aumento

118

118

de despesa, a Tabela Numérica
Ordinária de. Extranumeráriomensalista da Divisão do Pessoal do Departamento de Admíniatração do Ministério da Viação e Obras Públicas. Pub. no
D. O. de 4 de agôsto de 1947 .; 118
23.44,9. Viação - De 31 de julho
de 1947. Altera, sem aumento de
despesa, a Tabela Numérica
Ordinária. de . Extranumeráriomensalista do Serviço de Comunicações do Departamento de
Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas. Pub.
no D.O. de 4 de agôsto de 1947. 120
'23.450. Viação - De 31 de julho
de 1947. Altera, sem aumento
de .despesa, a Tabela Numérlca Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamenta Nacional de Obras de
Obras de Saneamento do Ministério da Viação e Obras
Públicas. Pub . no D.O. de 4
de agôsto de 1947
122

da Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário mensalista
do Serviço de Biometria Médica
do Ministério da Educação e
Saúde. Pub. no D.O. de 1 de
agôsto de 1947 .. '..............
23.453. Guerra -r-, De 31 de julho
de 1947. Transfere função de
Tabela Numérica Suplementar
de Extranumerário - mensalista
do Ministério da Guerra. Pub.
no D. O. de 4 de agôsto de 1947.
23.454 . Guerra - De 31 de julho
de 1947. Transfere função de
extranumerário. Pub. no D.O.
de 4 de agôsto de 19'17
23.455. Marinha - De 31 de julho
de 1947. Subordina ao 1.0 Distrito Naval o Corpo de Fuzileiros Navais. Pub . no D.O. de 4
de agôsto de 1947
23.456. Aeronáutica - De 31 de
julho de 1947. Altera as Tabelas Numéricas, Ordinárias e
Suplementar, de Extranumeráríos-mensalístas dos Serviços
Auxiliares e do Serviço de
Ti-ansporbes, tôdas do Gabinete
do 'Ministro, do Ministério. da
Aeronáutica. Pub. no D.O. de
4 d eagôsto- de 1947
23.457. Aeronáutica - De' 31 de
julho de 1947. Cria a Tabela
Numértca Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Ensino da Aeronáutica,
do Ministério da Aeronáutica.
Pub. no' D.O. de 4 de agôsto
de 1947

126

126

126

126

127

129

23.458. Agricultura - De ,31 de
julho de 1947. Declara de utí-

lidade pública diversas áreas de
terra necessárias a construção
da linha de transmissão entre
as localidades de Volta Redonda e Saudade, no munícfpío de
Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro, e autoriza a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do
Rio de Janeiro Limitada a promover as desapropriações. Pub.
no D.O. de 27 de agôsto de 1947 130.
23.459. Fazenda _ De 31 de julho de 1947. Suprime cargo
extinto. (M. F. - Q. S.).
Pub. no D.O. de 2 de agôsto
de 1947

130
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De 2 de agôsto
de 1947. Declara de utilidade
pública a Associação Paulista
de Belas Artes, com sede na Capital do Estado de.Bãr, Paulo.
Pub. no D.O. de 5 de agôsto
de 1947
:............

De 6 de agôsto
de 1947. Cria função. na Tabela

23.460. Justiça -

23.461. TrabaZho.-....-' De 4: de agôsto de 1947. Aprova o aumento
de .capital e a alteração estatutária da Sul América Oapi"talização S. A. Pub. no D.O.
de 7 de agôsto de 1947

23.468. Guerra -

Numérica de Mensalistas da
Fábrica Presidente Vargas e dá
outras providências. Pub. no
D.O. de 3 de agôstc de 194-7.
130

23.469.

Agricultura -

140

De 6 de

Diretoria

agôsto de 1947. outorga à Companhia Siderúrgica Belga-Mineira autorização de estudos
para aproveitamento de energia hidráulica no trecho do rio
Piracicaba compreendido entre as corredeiras denominadas
Funlj e Amorim, município de
Antônio Dias, Estado de Minas
Gerais. Pub. no D.a. de 13 de
agôsto de 1947

140

Departamento Nacional de Educação e do Instituto Nacional de .Surdos-Mudos. Pub. no D.O. de 6 de
agôstc de 1947 .. ,............

23.470, Justiça ~ De 6 de agôsto ele 1M7. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Estado da Bahia .. Pub • no D.a.
de 8 de agôsto d e1947

140

131

De 4 de agôsto de 1947. Modifica as Tabelas Numéricas de Extranumerá-

23.462. EdHcação -

rios-mensalistas
Geral

da

do

131
De 4
de agôsto de 1947. Falecimento
do Presidente Tomás Berreta,
do Uruguai. Pub. no D.O. de
4 de agôsto de 1947
131

23.463.

Exterior::Justiça -

23.464. Justiça _ De 5 de agôsto
de 1947. 'rrensrcre funções de

extranumerário - mensalista da
Agência Nacional para o Departamento Federal de Segurança Pública. Pub. no D.a.
de 8 de agôsto de 1947

132

23.465. Trubalno - De 6 de agôsto de 1947. Concede à so-

ciedade anônima "Braathens
South-American & Far East
Airtransport A. S.", utorizaçâo para funcionar na República.. Pub. no D.Q. de 27 de
agôato de 1947.,.,..............

135

23.466. Guerra ~ De 6 de agôsto
de 1947. Muda a denomina-

ção de Unidades de Polícia
Militar de que trata o Decreto-lei n.v 9 .120, de 2 de abril
de 1946, para Unidades de POR
Iícía do Exército. Pub. no D.O.
de 8 de agôsto de 1947
135
23.467. Guerra - De 6 de agôsto
de 1947. Altera, sem. aumento
de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Polígono de
Tiro. da Marambáía, do Ministério da Guerra. Pub. no D. O .
de 11 de agôeto de 1947
136

23.471. Viação

~

D8 7 de agôsto
de lS17. Rtifica as Tabelas
Numéricas de Extranumeráriomensalista que acompanharam
o Decreto n.v 22.386, de 31 de
dezembro de 1946. Pub.' no
D.a. de 9 de agôsto de 1947 ..

23.472. Foeetuia '- De 8 de agôsto de 1947. Euprime cargo extinto. Pub. no D.O. de 8 de
agôsto de 1947
.-.....
23.473. Fazenda - De 8 de agôsto de 19-17. Retífica a relação
nominal anexa ao Decreto número 23.065, de 12 de maio de
1947. Pub. no D ,O. de 11 de
agôsto de 1947

141

141

141

De 8 de agôsto de 19'17, Autoriza a firma
Fischer & Kassler a comprar
pedras precisas. Pub. no D.O.
de 13 de agôsto de 1947. Reproduzido no D. O. de 29 de
agôsto de 1947
141

23.474. Fazenda -

De 8 de agôsto de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. ~ P. S.
Q. IH). Pub. no D.a. de 11
142
de agôsto de 1947

23.475. Viação -

~ De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. ,- P. S.
Q. IH). Pub. no D.O. de 11
de agôsto de 1047
142

23.476. Viação
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De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargo extin-

23.477. Viação -

to. (M. V. O. P. - P. S.
no zi.o. de 11
de .agôsto de 1947
143
23.478. Viação - De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. - P. S.
Q. nn . Pub. na zi.o. de 11
de agôsto de 1947
143
23.479. Viação - De 8 de agôstc
de 19.17. Suprím ecargo extin~
to. (M. V. O. P. - Q. S.
Q. UI). Pub. no D.a .. de 11
de agôstc de 1947 ..... ,....... 143
23.480. Viação - De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V. O. P. ~I P. S.
Q. UI). Pub. no D.a. de 11
Q. lII). Pub.

de agOsto de 1947

'..3.481. Viação - De 8 de agõsto
de 1947. Suprime cargos, extlntos. (M. V. O. P. - P. S.
Q. nu. Pub. no o.o . de 11
de agôsto de 1947
23A82. Viação - De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargos extintos .(M: V. O. P. - P. S.
Q. IH),. Pua. no D.a. de 11
de agôsto de 1947 .. ,.;.......
23.483. Viação - De 13 de agôstc
de 1947. Suprime cargos extíntos. (M. V. O. P. - P. S.
Q. III). Pub. no u.o, de 11
d~ agõsto de 1947 ..... ".....
.23.484. Viação - De 8 de agôsto
de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V. O. P. - P. S.
Q.rII) .Pub. no ri.o, de 11
de agôsto de 194723.435. Viação - De 8 de agôstc
de 1947. Suprime cargos extintos. (M .V. O. P. - P. S.
Q. IH). Pub. no o.o, de 11
de agôsto de 1947

144

144

144

144

145

145

23.426. Via.ção - De 8 de agôsto
de 1947. Autoriza a incorpora. . c ão de terreno devoluto, baixando novo têrmo de acôrdo
para desaprójiríação de terreno e benfeitorias na linha de
Santa Maria a Marcelíno Ramos,' na Viação Férrea do Rio
Grande do Sul. Pub. no D.a.
de 11 de agôsto de 1947 -.. . . . . 145
23.487. Viação - De 8 de agôsto
de 1!t47. Aprova projetos e 01'-

Págs,.

çamentos para execução de
obra sprevlatas no plano geral
de saneamento da Baixada Fluminense. Pub. no D.O. de 11
,... 146
de .agôsto de 1947 "
23.488. Trabalho - De 3 de agôsto de 1947. Aprova, com modificações, as alterações introduzidas nos estatutos da "Atlãntíca", Companhia Nacional de
Seguora. Pub , no D.a. de 19
de agôsto de 1947
146
23.489. Viação - De 8 da-agôsto.
de' 1947. Concede à sociedade
"Transportes Marítimos Cacique
Limitada"
autorização para.
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei número 2.781, de 20 d enovembro
de ·19,10.· Pub. no n.o . de 20
de agôsto de 1947
147
.23.490. Açríeunacra - De {) de
agôsto de 194:7. Declara de utilidade pública a área de terra
necessária à construção da linha de transmissão, destinada a
interligar Os sistemas da Companhia Campos Gerais de Energia Elétrica evda 'Oomnanhía
. Prada de Eletricidade e autoriza
a primeira a promover a desapropriação. Pub. no D.a. de
22 de agóstc de 1947
147
23.491. Agricultura - De 9 de
agôsto de 1947. Revalída o Decreto n.c 20.418, de 17 de janeíro de 1946, que transferíu
à' Emprêsa Elétrica de Londrina S. A. concessão para. o.
aproveitamento do salto de
Apucaranínha, no rio do, mesmo nome, Estado do Paraná ,
Pub. no o,o, de 3 de setembro de 1947. Retificado no D.a.
de 15 de setembro de 1947 ". 148
23.492. Viação _ De 12 de agôstc
de 1947. Autoriza a Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil a
'reconstruir um carro ímprestável , Pub. no tr.o . de 14 de
agôsto de 19t..:7 ••. , • . • • . . . • . • 148
23.493. Viação - De 12 de agôsto
de 1947.· Declara de utilidade
pública faixa de terra a .ser
desapropriada pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas.
Pub. no D.a. de 11 de agôstc

de 1947

' 148
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Págs ,

De 12 de agôsto
de 1947. Autoriza a cessão de
terreno pertencente ao património . da Estrada de Ferro
Madeíra-Mamoré, Pub. no D.O.
de ,14 de agôsto de 1947
149
23.495. Justiça - De 13 de agôsto ele 1947. Dá nova redação ao
'§ 2.° do art. 91 e ao art. 110
do Regulamento aprovado peló
Decreto 11.0 3.2'73, de 16 de novembro de 1933, alterado pelo
Decreto n.? 6.979, de 19 de
março de 18'H. Pub. no D.O.
de 16 de agôsto de 1947
149
23.4G6. Justiça - De 13 de agústo de 1947. ExtingUe cargos excedentes. (M. J. N. 1.
Q. P.). Pub. no o,o . de 15
~ de agôsto de 1947
149
23.4'79. Juetíça - De 13 de agõstc
de 1947. Suprime cargos exbintos. (M. J. N. 1. _ Q. 5.).
Pub. no D.a. de 16 de agôstc
de 1947
150
23.4:)8. Justiça - De 13 de agôsto
de 19<1:7. Extingue cargos ex-

23.494. Viação -

cedentes. (NI. J. N. L
Q. P.). Put. no D.O. de 16
de agôsto de 1iN7

150

De 13 de agôstc
de 1947. Extingue cargos excedentes. 0'1'1. J. N. 1. - P. P,).
Pub. no D.a. de 16 de agôsto
de 1947
150
23.500. Justiça - De 13 de agôstc
de lfl47. Extingue cargos excedentes. (M. J. N. 1. _ Q. P,).
Pub. no D, O. de '16 de agôsto
de 194~1
150

23.499. Justiça -

De 13 de agôsto
de 1947. Supri mecargo extinto. (M . .J. N. 1. - Q. S.).
Pub . no D.a. de 16 de agôsto
de 1947

23.501. Justiça -

De 13 de agôsto
de 1947. Aprova o Regulamento para c Gabinete do Ministro da Guerra, Pub. no D.a.
de 19 de agôsto ele 1947

151

2·3.502. Guerra -

151

De 14 de

-

agôato de 1947. Autoriza .o Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários a reclassificar o pes-

soal dessa autarquia e dá outras providências. Pub. no D.a.
de 14 de agôstc de 1947
161
23.505. Agricultura -

De 16 de

agôsto d e194~1. Altera, sem eumente de deepeeac a Séríe Funcional de Médico da Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerário Mensalista da
Divisão de Caça e Pesca do
Departamento Nacional da Produção Anímaj . Pub. no D; a.
23.506, \1kção -- De 16 de agôsto
de 19·YI. Aprova as cláusulas do
contrato a ser celebrado com a
Prefeitura do Distrito Pederal,
para execução do servíco de
radiodifusão, na Capital da
República, pela Rádio Emissora
Roquete Pinto, Puh. no D.a.
de 19 de agôsto de 1047
162
23.507. Viação _ De 16 de agôeto
de 1917. Altera o art. 18 do

Regulamente para tomada de
contas àa estradas de feno fiscalizadas pelo Govêrno Federal,
aprovado pelo Decreto núme-

rô 23.035, de 2 de maio de
lC{7. Pub. no D.O. de 19 de
agôsto de 1947

163

23.508'. Agricultu1"a - De 18 de
agôeto de 194'1. Transforma
funcão na Tabela Numérica 01'dínárta
de
Extramnnerártoda Escola de Iniciação Agrícola do Amazonas, da. Superintendência do Ensino Agrícola
e Veterinária, do Ministério da
Agricultura. Puh. no D.a. de
20 de agôsto de 19'17 ... ,.....

164

De 18 de
de 1947. Transforma
função na Tabela Num6rica
Ordmárta de Extranumerário-

23.509. Agric1.Jtnra -

agôsto

ras e Colonização do Ministério da Agrrcultura , Pub. no

o,o .

23.510.

pública e autoriza a desapro-

um imóvel destinado
do Exército Naciono D.a. de 16 de
1947

Trabalho

mensalista da Divisão de Ter-

23.503. Guerra - De 13 de agôsto
de 1947. Declara de utilidade

priação de
ao serviço
nal. Pub.
agôsto de

23.504.

161

de 20 de agôsto de 194:7.
Agriculh~Hj,

-

De 18 de

agôstn de 1847. Altera sem aumenta. de despesa, Tabelas Numértcas Ordinárias de Extranumerárto-rnensahste, de repartiçõefi do Serviço Nacional de

164
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pesquisas' Agronômicas do Ministério da Agricultura. Pub,
no D. O. de 2 ãde agôsto de 1947 164
23.511.. Aüricultura -

De 18 de

agôsto de 1947. Outorga à cempanhía Industrial Príburguen-

se de Produtos Químicos, con. cessão para o aproveitamento
da energia hidráulica de corredeiras situadas no rio Grande, distrito de Riograndina, município de Nova Friburgo, Es-

tado do Rio de Janeiro. Pub.
no D.a. de 6 de setembro
de 1S47

171

23.512. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Outorga a An-

tônio Sainattj, concessão para
o .aproveitamento da energia
hidráulica da

cachoeira

Fita

Branca, situada no rio Cruzeiro, distrito de Tapíraí, muni-

cípio de Piedade, Estado de São
Paulo. Pub . no D.a. de 25
de setembro de 1947. rteurtcado no D.a. de 26 de setembro de 1947
172
23.513. Agricultura _ De 18 de
agôsto de 1947. Retifica o artigo 1.0 do Decreto n.c 18.621,
de 15, de maio de ,1945. Pub. no
o.o, de 27 de agôsto de 19'1:7. 174
23.514. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Concede à Carlos Kuenerz Mineração Límttada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
Pub. no D.a. de 25 de agôsto
de 1947
:
174

De 18 de
agôsto de 1947. Concede a Casemlro Gonçalves & Companhia Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. Pub . no D. a. de 10
de setembro de 1947
174
'23.516. Agricultura - De "18 de
agôsto de 1947. Concede à Companhia Química Industrial "Oil'
S.A., autorização para runcíonar como emprêsa de mineração. Pub , no D.a. de 22 de
agôsto de 1947
175
:23.517. Açricuttura - De 18 de
agôato de 1947. Concede à Gesso
Brasil Limitada autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração. Pub. no D. a.
de 22 de agôsto de 1947
175
23.515. Agricultura -

Páge ,

De 18 de
agôsto de 1947. Renova o Decreto n.c 17.071, de 8 de novembro de 1944. Pub. no a.o,
de 27 de agôsto de 1947
23.5-19. Agricultura - De 18 de
agõsto de 1947. Renova o Decreto n.v 12.230, de 25 de agôsto de 1943. Pub. no D.a. de 27
de agôsto de 1947
23.520. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Renova o Decreto n.c 19.503, de 24 de agõsto de 1945. Pub. no D,O. de
27 de agôsto de 1947 .-.........
23.521. Agricultura. - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza a Companhia Paulista de Mineração
a lavrar argila e asociados no
município de" Nova Ponte, do
Estado de Minas Gerais. Pub.
no D. a. de 27 de agôsto de 1947
23.522. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza a
Companhia Geral de Minas a
pesquisar bauxita e associados
no munícípío de poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
Pub. no D.a. de 27 de agõsto
de 1947
23.523. Agricultura - fie 18 te
agôsto de 1947. Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Paulista de Mineração a
lavrar argila e associados no
município de Uberaba do Estado de Minas Gerais. Pub. no
D.O. de 27 de 'agôsto d e1947.,
23.524. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Anísio Sptnola
Teixeira a pesquisar calcário no
município de Salvador, do Estado da Bahia. Pub. no D. O .
de 27 de agôsto de 1947
,
23.525. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Anisio gpânola
Teixeira a pesquisar calcário no
município de Salvador, do Estado da Bahia. Pub .. no D.a.
de 27 de agôsto de 1947
23.526. Agricultura - De 13 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Anísio gpínola
Teixeira a" pesquisar calcário no
município de Salvador, do Estado da Bahia. Pub. no D.O.
de 27 de agôstó de 1947
23.518. Agricultura -

175

176

176

176

177

178

178

179

179
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dadão brasileiro Anísio Spinola
Teixeira a pesquisar calcário no
município de Salvador, do Estado da Bahia. Pub . no D.a.
de 27 de agôsto de 1947
23.528. 4gricultura - De 18 de
agôsto ·de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Anisio Spinola
Teixeira a pesquisar calcário no
município de Salvador, do Estado da Bahia. Pub. no D.a.
de 27 de agôsto de 1947
:23.529: Agricultura - De 18 de
agôstc de 1.947. Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre' Siciliano Júnior a pesquisar pí'rtta, calcário, minérios de titânio, cromo.. níquel, cabalto e
'associados no município de .Jacupiranga, Estado de São Paulo
Pub. no D.a. de 27 de agõsto de 1947
,..........
~23.. 530. A.g1icultura De 13 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Rodolfo Oliveira Coimbra' a lavrar quartzo
no município 'de Campo Belo,
Estado de Minas Gerais. Pub .
no D.O. de27 de agôsto de 1947

180

'180

180

181

dadão brasileiro Ciro. Ribeiro
Pereira a lavrar bauxita e associados no município de Poços
de Caldas, Estado de Mínas Gerais. Pub. no D.a. de 27 de
agôsto de 1947
181
'23.532. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José Joviano de
Medeiros a lavrar fluorita no
município de Santa Luzia, Estado da Paraíba. Pub. no D.a.
de 27 de agôsto de 1947
182
'23.533. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro' Florência Del.
larole a pesquisar calcário e associados no município de Ita'peva,Estado de ssó Paulo.
Pub. no D.O. de 27 de agôsto

mica e associados no munící-

de 1947
23.535. Agricultura _ De 18 .de
agôsto de 1947. Autoriza o ci-

133

18a

dadão brasileiro Alfredo Moreira de Sousa a pesquisar calcário e asocíados no município
de Itapeva, Estado de S. Paulo.
Pub. no D.O. de 27 de agôstc
de 1947

',23 .531. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o ci-

de 1947
;............
23.534. ,Agricultura - De 18 de
agôstc de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro. Epifânio Mineiro de Sousa a pesquisar

Págs ,

pio de Santa Maria do Suassuí,
do Estado de Minas Gerais.
Pub. no D.O. de 27 de agôsto

23.527 . Agricultura - De 18 de
agôstc de 1947. Autorfza o ci-

164

23.536 Agricultura De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Lívíe1'0 a pesquisar caullm e associa-

dos no município de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo. Pub. no D.O. de 27 de.
agôsto de 1947.
23.527. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasíletrc Joviano José
de Sousa a pesquisar mica e
associados no município de' Salinas, Estado de Minas Gerais.
Pub .. no D.O. de 27 de agôsto
de 1947
23.538. Agricultura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José Ramos
Dias a pesquisar acre a associados no município de OUro
Prêto, Estado de Minas Gcraís . Pub. no D.O. de 27 de
agôsto de 1947
23.539. Aqriciütura - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Dario Rodrigues Leite a pesquisar areia silicosa no município de Quelm't,
Estado de São Paulo. Pub. no
D.O. de 27'"de agõstc de 1947..
23.540-. Agricultura _ De 16 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Lourenço Sgarbi a pesquisar areia refratária,
caulím e associados no municípto da Capital do Estado de
São Paulo. Pub , no D.a. de
27 de agôato de 1947
_...

184

185

185

186

186

De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza a cidadã brasileira Leonor 'çttoríno
Pereira, como sucessora de Prudente Pereira Filho, lavrar cauhm no muntcípí ode Lavras, do
Estado de Minas Gerais. Pub.
no D. O. de 27 ,de agôsto de 1947 18T
23.541. Agricultura -
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23.542. Agricultura. -

De 18 de

agôsto de 1947. AutoriZa o cidadão brasileiro Jader Gomes
Hudson a pesquisar areia, argila, caulím e cassiterita nos municípios de São João del Rei e
Tiradentes, no Estado de Minas
Gerais. Pub. no D.a. de 27 ,de
agõstc de 1947
188

23.543. Açricultura - De 18 de
agôsto de 1917. Autorfza: a cidadã brasileira Seratína Barbosa de Meneses a pesquisar água
mineral no munícfpío de Ponta
Grossa do Estado do Paraná.
Pub. no D.O. de 27 de agôsto
de 1947
~
' ' 188
23.541. Açricuitura -r- De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro .Jacob Klabín
Lafer a pesquisar argila, areiae aseociados no município de
Guarulhos, Estado de São
Paulo. Pub. no D.O. de 27 de
agôsto de 1947
188
.5~5. Aq-ricultura De 13 de
agôsto de 1947. Autoriza o cídadão brasileiro Nélson Spincla
Teixeira a pesquisar gípsíta e
asocíados, .no município de Maraú, Estado da Bahia. Pub.
no. D. O. de 27 de agôsto de 1947 190
U23. 546. AgricnUuJa' - De 18 de
agôsto de 1947. Autoriza o cídadão brasileiro Uraquítan Be-

23

zerra Leite a pesquisar apatita e associados, no munícípío
de Monteiro, Estado da Paraíba.
Pub .. no D.O. de 27 de agôsto
de 1947
190
23.547. Agricultura - De 18 de
agõsto de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Aluísio de Faria Coimbra a pesquisar areia
e argila no município de Santo
André, Estado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 27 de .agôstc
de 1947
191
23.548. Aeronáutica. De 18 de
aeôsto de 1947. Dísoõe sôbre a.
relotaçâo <lo Mini&tério <la Aeronáutica. Pub. D. O. de 27
de agõsto de 1947
192
23.549. Educaçdo. De 18 de, agôsto de 194'1. Concede reconaecimenta ao curso de índustrraí

de mecânica de máquinas da
"Escola Industrial O. R. T.",

de São Pa-ulo, mantida e ad-

PA.gs.

ministrada pela

<ISOCÍeJdMi~

pró Organização,
Reconstrução e Trabalho". Pub. D. O. (li::'
8 d~ ~ternbrc de 1947
23.550.

Agricultura.

De

24

18 de

agôsto de 1947. Declara de utilidade pública diversas áreas
U<B terre necessárias ao estabe-

lecimento das: Instalações rcrerentes ao aproveitamento htoro-elétríco do Areal e autortza a Companhia
Brasileira
de Energia Elétrica S. -lI,.. a
promover a desapropriação cas

mesmas. Pub. D. O. de 21 ce
agôato de 1947 . Retif . D. U.
de 22 de agôato de 1947
':lO'!

2-3,551. Açrícultura. De 19
de
agôsto de 1947. Declara a cucrueldade do Decreto número
1'i .552, de 3 de janetro de 194'5.
Ptrb . D. O. de 23 de agôsto de
191:7.
:J3.552. Agricultura. De 19
de:
~l,~ôSto 'd{l 194"7. Renova o De..
ereto n.v 17.S01.de 9 de teveretro de 1945. ·púb. D. O. õe 27
(10 agosto de H147
.

Agrte1.tltura. De
19 de
ccôsto de 1947. Renova o Deereto n," 17.945, de 28 de teveTerra de U>15. Pub. D. O. de 27
ue agôsto d'ê1917 ............•

23 . 553.

:23.554. Agricultura. De 19

de
egôsto de 1947. Renova o Deereto n.? 18.071, de 14 de março de 19--1.5. Pub . D. O. de 27
de agôsto de 1947
.

23.555. l'igrtcultura. De 19
d-e
acosto de 1!H7. Renova. o DB~
ereto TI. ° 18.412, de 18 de abrü
de J.94:5. Pub . D. O. de 27 de
agõstc de 194:7 ..•............• 2Grt
23.556.

Agricultura.

D~

19

de

agôsto de HWI. R-enova o Deereto n.v 18.S19,d,e 15 de maio
de 1945. Pub. no D. O. de 27
do agôsto de 1917
,.

23.557. Açrícultura,
De]f) de
agôsto d-e 1847. Autorraa
0,'
Companhia Paulista de Mineração a pesquisar argila. refratáría e asacctadcs no município. de Santo
André, Estado
de Sào Pa.ulo. Pu'b. no D. O.
de 27 de agôstc doe 1947 ..••.. 207
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23.565.

a.

23.559.

De 19 de
de ;1g47. Autoriza o c1dadâo braallefro Oarl-o;s Preoenco oeortecnace- a pesqui-

sar á-guJa- mtnerat no munt-

de 27 de agõsto de 1947 ::.07
Agricultura.

agosto de

194~1.

De 19 de

Autoriza a em-

presa Sccíedade AgUat3 Sulfidrícas e Termais de São Pedro,
S.A., a lavrar águas míneracs,

termais e gasosas no município

208

23 .560. Açrícuítura.
De 19 de
agõsto de 19~7. Autoriza. -O (Üdedão
brasileiro Baldomero

a.

no município

de
209

de

São Vícente, Estado de
São
Paulo. Pub. no D. O. de 27 de
agosto de 1947 .....•...•..... 20n

De 19 de
agôstc de 1S47. Autoriza o cídadãc brasúairo aceê Do'tta, a
giesqulsar seix-os rolados e
areia no lllUir,liIdpio de Mogí
Clls Cruzes, Estado d:c São'
Pa.ulo. Pub. no D.a. de 27
-d'e agósto dl~ 1947
,. 2,10
23.563. Agri-c;ultu-ra.. \De 19 de
agôsto de .1947 .• .Autoriza 'Ü' cddadâo brasileiro Ri's'ierri G1u'G€rp(p'e ;Marc-s.'tto a Is"VTaT 'argila, areia. quar-bzosa 'e assoc-acos nc cmundcípío de Mcgí
oas Cruzes, Es'tado doê" São
Paul'o . Pub. no tr.o, 'de 27
à!e agôsto cJe ,1947
.211

23.5-62. Agri'cu[tW1tt-.

'Trabalho.

De

20

de

scoieoade "Bampeyo & Nickohorn" autorização para" sob' ao
razão socía I ,do'e "Bampayo, 1111ekhcrn, « 'Oia. Ltda.", conta-

nuar 2. tuncíonac- corno emcrere de navegeçêo de cabo-t.agem, de acôndo com o que
prescreve o Decreto-lei núerrare 2.784 Ide 20 d'e novemtr o de 1940. Pub. no D.O.
de 3 ~a setembro ,d'ç .lM7 .. 213
23.568.

Tra/)!1,uw.

De

20 d!C

agosto de 1847. Aprova 'alw~
rações imtroduzidas ncs esta-tutos 'da Companhia de Seguros

Argos

Flumínensc,

P'JJb. no D.a. (~e 25 de agôsto de 194.7. Ro,P'!odu2id6 no
D.a. doe 2 >d!e setembro ô'e

1%7

214

23.559.
T7\x'ba.rJw. De 20 de
agõsto de 1947. Aprova com
modificações, as alterações
mtrcduzícras no-s eatatutcs <la
CO:f.OV-B,nhl a. Phenix. pernambuoana.. :f'uJb. na D. O. die U
de setembro de 1947
214
23.5'70. Jttt:til;a; Marinha, GU>Cí"J"O- __ Exter-ior - Fa-.-<:enàa Viwção AgTiY:.uUu,r(l,·
EducC'vÇllO
Tra"ballW
o

23.5il4. - A~CUltUTU. De 19 de
agôsto de 1947. Autortaa o ciQadão
br8.GHe'iiro
Destdérlo
Gonçalves d!e Matos a lav:t)a['"
calcário no município de ouuo Ptcêto, do Estado .de Minas

213

De 19 de

-agôsto de -1947. conceue - a

23.5Gl. Ag1·iC'nlt1~ra. De 19 de
agosto de HH7. Autoriza o cídadão brasileiro Manuel Car10B Aranha a- pesquisar areia'

quartzosa

Agricultura.

agosto 10'8 1947. Aartcnza, o cieJa.,dã braarfatra, Hutde Müller
a, pesquiser á.ga.tae associa'.Q0iS no municipío ,c.!e Solena'dic, Estado de Rie> Grande ao
BU1. Pub. no u.o, de 27 ce
agôsto \1,e- 1947
", 213
23. 5{37 .

Barnará Filho a':avrar calcáno -no município de Cachoeíro
do Itsoemírtm, Estado doEs.pírtto Santo. PlJJb. no D.
27 de agôsto de 1947'

capío e Esta'do de São Paulo.
Puh. no D.a. de 27 de agóst~ (de 1947
23.506.

de São Pedro, do Estado de

São Paulo. Pub . no D.a., de
27 de agêsto de 1947 .... ; .....

AgncuUUr'a.

'agôt~t:o

tado de São Paulo. Puo . no
D.

Pá:s,s.

Oer.801s. PUb. no D.O. d'e 27
dle agôs'to de 1947
212

De 19 de
agosto de 1947. Autcraaa a emprêsa Sociedade de Águas Sulríorjces e Termais de São Pedro S. A., a lavrar águas mirais, termais e gasosas mó IDU:nLctpla de'-'f,'-§,o Pedro do Es-

23.5'58. Agricultura.

AC1l0l'..p;uu-ca. De 21 de agõsto de 1947. Altera o Regulamente d-e promoções dos funcictJ.1kiGB públicos civis. Pub.
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Págs ,

Pága.

no D.a. de 22 die

a~â.sto

de

1947.

214

23.57'1. Guerra. De' 21 de agôs-

to de. 1947. Extingue cargos
esceoenees. (.ikf. G. - Q,.
P.) Pub . no D.a. de 23 de
agôstc de 1947

215

23.572. Fazenda. De 2,1 de
agôato de 1947. Extingue vaga de Despaohanbe Aduameíeo. Pub. no tr.o . de 23 d'e
agôs'to .de 1947

215

Faeemia, De 21 d1e
agcsto õe 1947. .óutcctaa o ci-

23.574.

brasileiro

José

Joa-

quim Aderno a comprar pedras preciosas . Pub. no D.
O. úl2 29 de agôsto vde 1947 216

23.575.

Fazenda . . De

21

de

'agôsto ée 1947. Autoriza o cídedão

brasileiro Ped!ro

Pe-

r'eira de . Alencar- -a comprar
p2diro:s preciosas.

Pub 1110' D.
-O. de 9 de seüambro dle 1047 216

23.576. Marinha. De 21 de egôsto de 1947. Suprime cargo extinto. (M. M. - Q. S.). Pub.
no D. O. de 23 de agôsto de
1947
216
23.577. Marinha. 'De 21 de agôsto de 1947. Suprime cargo extinto, (M.M. - Q.S.). Pub.
no D. O. de 23 de agôsto de
1947
2lô
Decreto n.? 23.578, de 22 de agôsto de 1947. Autoriza a Emprêde Eletricidade DivínópolisCajaru S. A., Estado de Minas Gerais, a ampliar as .respectlvas instalações. Não foi
publicado ainda' no Diário Otícial por falta de pagamento. 216
23.579. Agricultura.
De 22 de
agõsto de 1'947. Outorga concessão à Companhia Çampoa
Gerais de. Energia Elétrica S.
A. para a tramsmíssâo, transformação
e dístrlbuição
de
energia elétrica no munícíplo

sa

217'

23.580. Fazenda. De 27 de agôsto de 1947. Revoga o Decreto n.c 6.970, de 14 de março
de 1941. Pub. no D. O. de 29
de agôsto de 1947
218'.
23.581. Fazenda. De 27 de agôs-

23.Sn. Fazenda. De '21 d1e
agôsto de 1947. Extângue vaga~ <De' Despachanbss"
Adiuanelros [tmto à Alfândega, do
Rio de Janeiro. Pub. no D.
O. de 23 de agôsto de 1947 ,215

dadâo

de Castro, Estado do Paraná.
Puh. no D. Q. de 4 de setembro . de 1947

to de 1947. Autoriza o cidadão
brasileiro José Benevides Azevedo a comprar pedras' precicsas , Pub. no D. O. de 27 de
setembro de Hl47
;nl:;.
~23. 582.

Fazenda. De 27 de agõs-

to de 1947. Autoriza o cidadão

brasileiro Paulo Laônidas
do
"Nasclmento a comprar pedras
preciosas. Pub. no D. O. de 1
de setembro de 1947

218~

23.583. Fazenda. De 27 de agôsto de 1947. Autoriza estrangeíro a adquirir o domínio útil do
terr-eno de marinha que menclona, situado nesta caoítar.
Püb.no D. O. de 4 de setembro de 1947 :................. 218
23,584. Trabalho. De 27 de agôsto de 1947. Concede à "Emprê-

sa de 'I'ransportes Silva Límt-

tada" autorização para contanuar a funcionar como emore-

sa de navegação de cabotagem,
de acordo com o que prescreve
o Decreto-lei n.» 2.784, de 20
de novembro de 1940. Pub . no
D. O. de 9 de setembro de
1947

21~

23.585. Trabalho. ,De 27 de agôsto de 1947. Dispõe sôbre os casos em que é devido o auxilio-doença e dá outras provi..
dências . Pub. no D. O. de 29
de agôsto de 1947
21!!'
23,,586. Justiça. De 27 de de agôs-

to de 1947. Declara extinto o
Conselho Administrativo do Es.,
taoo do Piauí. Pub , no D. O.
219'
de 29 de agõsto de 1947
23.587. Justiça. De 1. de setem-

bro de 1947. Autoriza o cídadão brasileiro Francisco Calar..
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ge a lavrar jazida de rochas
betuminosas - classe IX - em
terras do domínio público, sí.,
tuadas na ilha 'I'aípu Mirim,
munícipío de Maraú,
Estado
da Bahia. ·Pub. no D. O. de 3
de setembro de 1947

bro de 1947
23.598.

219

23.583. Justiça. De 1 de setem.,

brc de 1947. Extingue cargos
excedentes. (T. F. -a. B. Q. s.: Pub. no D~O. de 4
de setembro de 1947

220

l(i1e

4 de setembro

de
223

De 2 de setembro de 1947. Suprime cairgo vextinto. (M.F. - Q.S.).
Pub. no D.a. de 4 de setembro de HJ47
,
,..... 223

23.600. Fazenda.

221

23.601. Fcwe.nãal. De 2 d!e setembro de 1947. Suprime caegos extintos. (M.F. - Q.S.)

221

23.592. Justíca., De 1 de setem-'

bro de 1947~ Suprime cargos ex-

tãmtos , (T.F.R.B. - Q.S.L
Pub . no D.O. de 4 doe setemIJJrQl ide 1947 ... . . . . . . . . . . . . . 221

23.593. Justiça. De 1 de setem-

b!o de 1947. Suprime cargos ex- •
tdntos , (T.F.R.B. - Q.S.).
Pulb. no ,D.O. de 4 de setembro de 1947
221
23.594. Justiça. De 1 de setem-

bro de 1947. Suprime cargos extintos. (T.F.R.B. - Q.S.J.
Pub . no D. O. de 4 de satíembro de 1947 ................• 222
23.595. Justiça. De 1 de setem-

bro de H147. Suprime cargos extintos. (T.F.R.B. _ Q.S.).
Pub . no D. O. de 4 de setembro
d~ 1947
222
23.596. Justiça. De 1 de setem-

bro de 1947; Suprime cargos extintos. (T.F.R.B. - Q.S.).
Pub , no D.a. cfe 4 de setembro de 1947
22'J.
bro de 1947. Suprime cargos ex-

bro de 1947. Altera a posição
eas - A'1'ffirus da República .no
Pavilhão Presédenclal , Pub,

220

tintos.

23.597. Justiça. De 1 de setem-

222

1947.

23.591. Justiça. De 1 de setem-

bro de 1947.' Suprime cargos ex(T.F.R.B. - Q . .s.).
Pub . no D.O. de 4 de setembro de 1947

1947

D. O.

23.590. Justiça.. De 1 de setembro
de 1947 . Suprime cargos extintos. (-T. F. R. B. - Q. S.)
Pub. no D. O. de 4 de setem-

bro de 1947

De ;1 de
OriLa., no

setembro ode 19-47.
Mmdstér'io <b Aeronáutica, o
CUl'<SO ôe Tática. Aérea. Pub.
no D.O. de 4 de setembro
~e

de 1947. Suprime cargos extíntos. (T. F. R. B. - Q. S.)
Pub. no D. O. de 4 de setemde 1947

222

A€:tI1on,á.utica.

23.599. Justiça, De 2 de setem-

23.589. Justiça. De 1 dt' setembro

bro

Págs ,

'tíntos, (T.F.R.B. - Q.S.).
Pub. no D.O. -de 4 de sctcm-

Pub.- no D.O. de 4 de setembro de 1947
223
23.602. Poeenda, De 2 ,á)e setembro

de

1947. Suprime cur-

ecs extdrrtos .

(M.F. -

Q.

s.) Pub , aio D.O. de 4. de
'í3etembrode 1947 " .,..... ...

224

Fazenda,. De 2 de 8'8-tembro ce ,1947. Suprime Ca.Tgo extinto. (M.F. - Q.S.).
Pub. no D.O. de 4.de setem-

23.803.

bro d18' 1947

224-

Fazenda. De 2 de se-tembro de 1947. Suprime car-

23.604.

gos "extintos.
(M.F .. Q.
8.) Pub. (110 D.'O. de 4 d'e
setembro de 1947
,. 224
23.605. Fazenda. De 2 de sctembro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. F. - Q. S.). Pub.
no D . O, de 4 de setembro de
1947
224
23.606. Fazenda. De 2 de setembro de 1947. Suprime cargo extinto (M. F . .:- Q. s.i , Pub.
no D. O. de 4 de setembro de

1947

225

23.607. sozenao, De 2 de setem,

bro de 1947. Suprim"e cargos

extmtos , (,Iv!. F. -

Q. S.).

Pub. no D. O. de ,4 de setembro de 1947

225
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Págs ,
~3.608.

di! 1947

. . . . . . . . . . . . . . . . • 22b

23.609. Fazenda. De 2 de setem.,

bro de 1947. Suprime Cargos
extdntos . @/L F. -

Q. S.).

Pub.no D. O. de 4 de setembro de

19~:,1

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

,

_,

226'

bro de 1!H7. Suprime Cargos
extintos. (M. F. - Q . .'3.).
Pub . no D. O. de 4 de setem228

23.612. Paeetula. De ,2 de setem ..
bro ,de 1947. Suprime C::tTgCS
exüntos. (M. F.
Q. 5.).

23.613. Fazenda, De 2 de setembro de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. F. - Q. S.).
Pub . no D. O. de 4 de setembro de 1947

226

Q.

~2'1

22';

23.:6.15. Fazen~~. De 2 de setembro 6.3 1947". Suprime ca-rgos

extintos. (M. F. - Q. S.).
Pl'b. no D. O. de 4 de setem-

bro de 1947

Q.

23.621. Viaçâú. .De 3 rife· serembro de 1941. Aprova projeto

e orçamento - para dnagagem
do camal d:e irrigação da. região iJ!0 Taim, no. município
ú~ Rio ,Grande,
Estado do
Rio Grande do Sul. Pub . .110'
D. O. iCre 5 óe eeeemcrc (i1e
229

23.622. Viação. De 3 d'e set2mbro d1e J.947. Alpl'ovoa :Pt0j~tCG

e orçamentos para 'a regulartzação dos riGs Gu'aâaná e

na.baca ,
do
Depaa-tam'ento
Nacional de Obras de Srm'eanrento. Pub. aio ii.o . dê 5
de setembro de 1947

23.023.

5-.).

Pub . nó D. O. de 4 de setembro de 1947

-

Bambu, no Di's<t'r!to ,d!e Gua-

23.6g. Fazenda. De 2 de setem;
bro de 194:,7. Suprime cargos

extintos. (M. F. _

(M.F.

1847.

-r-.

Pub . no D. O. dê 4 de setembro de 194'7 ..................•

De 2 d1e ee-

S.) Pub. no D.a. de 4 de
setembro de 1947
228

23.6.11. raeenaa. De 2 de setem-

bro de 1947

Fazenda.

tembrc de 1947. Suprime car-

gos extintos.

bro de 1947. Suprime Cargos
extintos. (!.I'I-L F. - Q. S.).
Pub . lia D. O. de 4 de setem~

248

23.619. Fazem-da. pe 2 &02' setembro dJe 1947. SU;Pl'ün!e ca'rgos extinitos . (M.F. - Q.
S.): Pub . no D.a. dte4 de
setembro de 1947
228
23.620.

226

23.610. Fazenda. De 2 de setem.,

bro de 1947

de 4 d-e setem-

Q.

bro de 1947

bro de 1947. Suprime Cargos

extintos. ([vI. F. - Q. S.).
PUib. no D. O. de 4 de setem01'0

Pãgs.

Pub. no D.

Fazenda. De 2 de setem...

De 3 de vsetem-

23.~'1.

';
A9°ric;LZtt~r-a.

229
De 3

de

2:1 An6. Fazenda, De 2 de setam-

setembro etc 1947. Autorlza a

cargos

Companhia
Swift do Brasil
Socí.ed'ad'a
Anônima, cstauejecida na cidade -diz R-io .Gran-

bro de 1947.

Suprime

extintos. (M. F. -

Q.

S.).

Pub . no D. O. d'e 4 de setembro de 1947

227

23.617. Fazenda. De 2 de setembro de 194'1. Suprime cargos

extintos. (M. F. -

Q.

S.).

·Pub. );20 D. O. dê 4 de setem-

bro de 1947

:

-....

23.613. Fazenda. De 2 de setembro de 1947. Suprime cargos

extintos. (M. F. -

Q.

S.).

Pub.no D. O. de 4 de setembro de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. F. - Q. S')'o

228

229

bro de 1947. Declara, de, utdIídade pública os terrenos de
marmha e alcdíais, necessários
às obras portuárias de Itají. no
Estado de Santa Catarina. Pub.
no D. O. de 5 de setembro de
1947

227

Vfl(/~ão.

:

de, no IDs'ta.ci·O' do Rio .Gu'ande do Sul, a .a,rp~Jia·l· suas ínstaãacõcs medía.nte .a mentagem -tie um grupo têrm o-elétríco . Pub, no D.a. de 17
de setembro de 19~'l ... ,.... .229
23.625. Agricultura. De 3 de
setcmíxo de 19-47. Autortsa 2,.
Usina QU>e'i'l'q~, Júndor LímltadJa 02, constmãr uma linha.
d!e tranemissâo entre as 10calíôad'es de E:::,pçrança e

xxv
Pá.:'•.
Minas
oer.ats. Pub. no »,o, de 17
de setembro de 1947 .... ,... 230

Gagé,

no Estado de

23.626. Agricultura De 3 de setembro &8' 1947. Concede au-

tortsaeão ;Paira funcionar, como emprêsa de ejetncxrade, à

Oompamhla Fôrça ,e Luz de
tmnarie. Pub. no D.O. de
23 de setembro de 1947 ..... 230
23.527. Ag~cultura.
De 3 de
setembro ,d'e .1947. Renova·o
rrececto n.c 18.617, de 15 de
maio da- 1945. Pub. no D. o.
de 5 de setembro' de 1947 '.. 231
23.628.

AgrieUlrtura. \ De 3 de

nicípio de Ponta Grossa, Es-

tado do Pa-raná. Pub. no D.
O. de 5 de setembro de 1947 231
23.629. Açricuüura.. De 3 de se-

tembro d'e 1947. Autoriza. O> cidadão
brasileiro Francisco
Gonçalves Loura Filho a pesquisar calcéírec e aasoctados
no munícípto de Matoalnhos,
Estado dlz MiiIt8Js Gerais.
Pub . no D. O. odre 5 .d'e setembro de 1947
232
23.630; AgricultuM. Oe 3 de ee-

tembro de (1947. Autoriza os
cidadãos brasíleíccs .A:ngelo
Azurza e .Iack Bicudo a pesquisar quartzo .na CaQJi'tlal do
Esbdo de São Paulo. Puo ,
no D. O . de 5 d:e setembro de
1947.
232
23.631. Agricultura. De3 Ide setembro ,ã1e 1947. Autoríza o
otdadão brasüeíro Eugênio
Olnegue ;Fuli'aro a pesquisar
Paulo, Estado de São Paulo.

233

De 3 de setembro de 1947. Torna s-em
efeito em parte o Decreto número 18.321, de 9 de 'abril de
1945. Pub. no. D.O. de 5 de

23.632.

Marinha.

~etembro

de 194.7 •.•....•••..•

tranumerártoscmensalístas das
repartições do Ministério da
Fazenda, que acompanharam
o Decreto 11.° 21.714, de 28 de
agôsto de 1946 e dá outras pro..
vídênclas . Pub. no D. O. de
10 'de setembro de 1947
235
Decreto n.c 23.637, de 8 de se.,
tembrc de 1947. Concede equiparação ao curso gtnastal do
Ginásio do Instituto Normal da
Bahia. Não foi publicado ainda. no Diário Oficial por falta
de pagamento
242
23.638. Trabalho. De 9 de setembro de 1947, Altera a parte suplementar do Quadro Ünlco do
Instituto de Previdência e As_
ststência dos Servidores do
Estado. Pub. no D. O. de 11
de setembro de 1947
3~2
23.639. Exterior. De 10 de setembro de 1947. Libera dos efeitos
do Decreto-leí núm-ero 4.166,
de 11 de março de 1942, os
bens pertencentes ao súdito Ita.,
liano Alessio de Paolis . ·Pub.
no D. O. de 12 de setembro de
1947
243
23.640. Aqrícuüura. De 10 de setemere de 1947. Concede
à
Companhia Mlneraçâo Cavalo
Morto a·uto-rizàção para runctc.,
I

'3.,'5-

sceiadcs no município d'e São

PUJb. no ti.o, de 5 doe serembro de J.947. .
" .. . ..

23.635. Exterior. De 3 de setem.,
bro de 194'J. Exclui do regime

de adrrnnietração a sociedade
que menciona. Pub . no D. O.
de 5 de s-etembro de 1947 .... 2%
23.636. Fazenda. De 8 de setembro de 1947. Substitui parte
das 'Tabelas Numéricas de Ex ..

setembro de 1947. Autoriza o
cidadão brasileiro Fernando
Cretella a lavrar argtba refraMvria e aeeocíaõos mo mu-

M'gUa -erratâríe, cauum e

23.633 . Marinha. De 3 de setem.,
bro de 1947. Transfere para o
Côl'PO do Pessoal Subalterno da,
Armada Subcdiciais íncluidos
no Quadro Suplementar
do
mesmo Corpo. Pub. no D. O.
de 5 de setembro de 1947.... 234:
23.634. Agricultura-Fazenda. De
3 de setembro de 1047. Abre,
pelo Ministério da Agrrcultu1'3. o crédito especial de Cr$
23.340,00, ·para pagamento
a
ex-diaristas do Serviço de Economia Ruraê. Pub. no D. O.
de 5 de setembro de 1947 .... 234

nar como emprêsa de mineracão. Puu. no D. O. de 25 de

2-33

setembro de 1947 .......•...•

242
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23.C41. AgriculturG,. De 10 de s€tcmbro ele 1:)4'7. Retífica Q. Daereto n.c 13.021, de 26 de julho de 1943. Puto no, D. O. de
12 de setembro de 1947

Açrículiura, De Jl de
taetemoro de 1947. Autoriza a

23.650.

~12

23.642. Açricultura. D,,; 10 de se"tembro d-e 194'1. Ret.lnea o art.

1. o do Decreto número IG.319,
de 9 de agôsto de 1944. Pub .
no D. O. de 12 de setembro de
1917
........• 24.H
23.613.

AgricultU1~a.

De 10 doe se-

tembro de 1%7. Declara v, cu ..
ducidade do direito de lavra.
da mina do Tesoureiro, stsue;
na no município de Mariana,
Estado de Minas Gerais. Pub.
D. O. de 12 de setembro de
'.........
1947

23.65-1.

A(l71,,-cult~r{fJ.

De 11 de

setembroide 1fl47. Awtoriza o
cidadão tcasüeíro J o-sé PareiTa soae-ce a pesqui-sar, araía
qtrartacsa no,"Município de
São Vicente,
Paulo. Pub,
de' setembro

Es-tad'o de São
D.a. G,lc 17
Gç 1947
246
lHO

Agrip:.ltwa. De 11 de
setembro de 1947. Autoriza o

23.6'52.

110

2.ilJ

23.644. Agricultura. De 10 de 00tembro de 194:7. Declara sem

dd'adáo·btrasHeiro Ovíciio Fer-

re-ira. Oâsrdido a Javear- mica
le azeociados mo munícípío de

efeito o Decreto número 21.345,
à-e 25 de junho de 1913. Pub.
no D. O. de 12 de setembro d2'
1847
.. 244

23.645. Agricultura. D3 10 de se.,
tembro de 194:7. Declara sem
efeito o Decreto número 21.680,
de 20 de agôsto de 1946. Pub.
no D. O. de 12 de setembro de
1947
2H
:13'.64G. Açricultura, De 11 de setembro de 1947. Renova o Deereto '11.0 18.899, de 15 de ju:n110 de 1945. ·Pub. no D. O.
de 17 de setembro de 1917.
Rcprod. D. O. de 22 de setembrc de 1947
2"~4
23. (j~;7. Açriculiurc; D2 11 de
setembro de 1947. Renova o
Decreto 111. o 18.902, de .15 de
junho ore 1945. Pub. nu D.
O. de 1.7 de ectonb-one 1947 245
rrcc-etc ».» 23.64:3, de 11 d'~ se'tembru de 1947. Revc,ga o DeCV2t'O' n , o 19.423, de 14 de
agõstc de 1945. Não foi pubhcadc ainda no Diário OfiC~çtj~ .p01' fal'<.~, Ide .pagam'ento 245
23 .f19. Agrlcu.ltv.:ra,. De e 11 de
setcantc-o de .1947. Autoriza a

Ooarspanhla .de Estanho Minas
nresn 'a pesquisar caasl tenta
e associados no munícípío de
Bom eaccsso, Estado de MíDIZ:S Geraí's .
Pub . no- D.O.
de 17 de setembro .d'e 1947 ..

Companhia Pauüste de Mineração a lavrar areias quartafferas no Munici'Pio o)e São Vicenta, rssteoc de ,S5..O' Paulo.
Pub. no ti.o, de 17 de 812_
tcmbro de 191'.17 .•..••.••..•• 245

senta r....:F.al''ia do suessur, Estado .ti':; Minas Gerare. Pub ,
TIO D. O.

23.%3.

de setembro

AgrPcultUJ1a..

217

De 11 de

setembro de 1947. .Autortza o
ctdadão brasileiro- Haroldo
Fala belja fi.. lPe's'qU.L",.õtT ocres :e
.aesocíaâcs no munícéplo de
Ccngonhas do Campo, Estado
de Minas Geraâs . Pub. no

a.

de

.17 de setembro de

P.

1.947

248

Açrícultura, D'e 11 d'a
setembro de 1947. Autoriza 'Ú
cidadão brasileiro Jo'aquím
Durães Dl:al.3 a 'Pesquisar mí-

23. 654.

ca e associados no município
de r'eçanha.. Estado de Minas
Gerais. Pub. no o.o, dl2' 17
de setembro de 1947
248
23.655. Agrf,cult.ura. De 11 de
s'etiemJxo de 1947. Autorisa. o

cidadão brasileiro Lauro Pinto a pesquisar dfatomíto e associados nos municípios de
de São Paulo do Potengí (;

Ceará-Mirim. Estado do Rio
Ga-ands 0.0 Ncrte .

Pá:).

110

D.a. de 17 dê sceemtc-o de
1947
Agr-i.f:'U,ltu,1'ct. De 11 de'setembro ,~ 1917. Autoriza o
eírâadão orasüeíc-o Arí'stídes
Francíeco .Junqueíra a pesquisar quartzito e associados no

23.656.

245

de -17

d/e 11947

248
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munlcíoío de Cong'on[has do
Campo, Es'ba1do de Minas Gerats. Pub . no D.O.- dIe 17 de
setembro de ,1947
249
23.657. Açrícultura, D)e 11 de
eetcrooro d'e 1947. Autoriza o
oãdadão braerlenro, Seoaüm
da Silva Gomes a. pesquisa-r
quartzo e assocíados no municépío ec Ouro Prêto, no Estiado de Minas .Geraás. Pur))o
no D.O. de 17 .de setembro
de 1947
23.658.

Agricultura.

249
De 11 de

setembro d!e 1947. Autoriza. o
cidadã:o brasileiro !I\eltulia no
de, Oliveira Fraga, a peaqtü'sair quau-tzíco e essoctaeos no
enuciícícto da Capibal do Estado de São Paulo. Pub , no
D .O, de 17 d\3· i,SletJêmUItO' de
1947 "
23.659. ;1g11iPultWJ1a-. De ;11 de
setembro de 1947. Autcrísa o
cídadâo braeíjetro, MariaJIlO
F'erreíra JF:r'-c1rrce Mur'ta, a pesqudsar diamantes e cssoctcdos mo município cc Arassuai,
Esta.d1O e'e Maias Gerais. Pub ,
aio D.a. d!e 17 de setembro
'de 1947 .. . .. .. .. .. .. .. .. ....
23.<l'Ô0. AgricwlturU. De 11 de
l'3etem(}JrocJIe.1947. Autoriza o
cidadão brasileiro Mauro Pais
de Atmetõa a pesquisar areta
quartsoaa 1110 mtmícípí.o de
São vtcente, Estado de São
Paulo. Pub. no ti.o . de 17
setembro de 194:7
23.661. ,Ag~ultura,. De 11 de
'setembro pie 19~7. AUltouiza' o
cddadão rbralSileilI'o 'Iummasino Bammarone a pesquisarcalcário 'e cssccíeeos no murricíplo de .aorocaoa, ES'UB.,do
d!e São Paulo. P.ub. no D.a.
'de ;t 7 de setembro .de 1947 ..

tembro de 1947. Autoriza o cídedão brasileiro Wilhelm João
Doerl a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados no
município do Novo Cruzeiro,
Estado de Minas Gerais. Pub.
no D. O. de 17 de setembro de
252
1947
').~ .664. Agricultura. de 11 de setembro de 1947. Autoriza o ci-dadão brasileiro Stefano Staffske a pesquisar argtla e associados no município de Ponta
Grossa, Estado do Paraná. Pub.
no D. O. de 17 de setembro de
.1947

253

23.665. Agricultura. De 11 de se-

250

250

tembro de 1947. Autoriza o cidadão brasüeiro Antonio Franco do Amaral a pesquisar areia
quartzosa e associados no municipío de Betun, Esta-do de Minas Geraus , Pub . no D. O. de
Z54
17 de setembro de 1947
23.656. Ag'rioultura. De 11 de setembro de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro José de Sales
Gomes a pesquíear diamantes e
associados no município de Sêr1'0, Estado de Wnas Gerais.
Pub . no D. O. de 17 de setem.,
bro de 1947
264
23.667. Açricultura. De 11 de setembro de 1947. Autoriza o ctdadão brasileiro Alexandre Del

251

251

Agric:ultur..a.. De 11- die
setembro de' ·1947. Autortaa o
cidadão brasüeíro Dfahna
F'ernandea a pesquísae \ quartsito evassocircdos no m'l.llniPí!pio de Oongonnes .do Campo,
Estado de Minas G'erads .
Puo. no D.a. de 17 "de setembro <lo 1947
252

23.662.

Págs.

23.663'. Agricultura. De 11 de se-

Guerra a peequísar calcário e
"associados no município de Ribeirão Branco, Estado de São
Paulo. Puh. no D. O. de 17 de
255
setembro de 1947
23.668. Agricultura. De 11 de setembro de 1947. Autoriza o "::1dadão brasileiro Amleto :SUBi
a pesquisar água mineral na
Ilha do Governador, Distrito
Federal. Pub . no D. O. de 17
23b
de setembro de 1947
23.669. Marinha. De 11 de se·
tembro de ~947. A:tera um díspositivo do Regulamento para
o Serviço de Fazenda da Ar.,
.mada. Pub. no D. O. de 13 de
set€n1bro dB 1947
:.... 256
23.'670. Marinha. De- 11 de setem..
bru de 1947. Altera os artigos
7.° e 8.° do Regulamento para
o Corpo de Fuzileiros Navaae .
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Pub. no D. O. de 13 de setembro de 1947
',..........

.2~ô

23..671. Açricuttura-Faeenda. De

12 de setembro de 1947. Abre,
pelo Minístérlo da Agricultura,
o crédito extraordinário de Cl'9
5.925.000,00, para despesas com
o combate aos
gafanhotos.
Pub , no D. O. de 13 de setembro de 1947
23.672. Etiucactia. De 12 de setembro de 1947. ExtingUe car-

gos excedentes. (M..E.

'\j[)

s. _...

Q. P.). Pub. no D. O. de lb

de setembro de 1947

~5G

23.673. Fazenda. De 12 de setem-

Estadotde Pernambuco .

bro de 1947. Suprime cargos
extintos. (M. F. - Q. lS.).

de setembro de 1947

Pub.

no D. O. de 27 de setembro de

1947

Pub. no D. O. de 15 de aetem.,

bro de 1947
23 .€74. Agricultura. De 13 de setembro de 1947. Declara 'de uttItdade pública diversas áreas
de terra sujeitas a inundação
pelo represamento das águas
do rfo Tietê, em virtude das
obras de ampliação" do aproveitamento do salto de Avannan.,
dava, autorizadas nela Decreto TI.o 3.753, de 24°de outubro
de 194:1. Pub. no D. O. de 22
de setembro de 1947
23.675. Justiça. De 15 de setembro de 1947. Suprime cargo eX~
tinto. (M. J. N. 1.
- Q.
S.). Pub. no D. O. de 17 de
setembro de 1947
23.676. Fazenda. De 15 de setem.,
bro de 1947. Revoga o Decre-to. TI.o ,15.423, de 28 de abri:
de 1944. Pub. no D. O. de 17
de setembro de 1947
23.677. Viação-Fazenda. De
15
de setembro de 1947. Abre, pelo Ministério da Viação
e
Obras Públicas, o crédito especínl de Cr$ 70.000,00, para liquidação de despesas reàltzadas pela Rêde de Viação Cearens-e, no exercício de 1946.
Pub . No D. O. de 17 de setem.,
bro de 1947
23 .p78. Marinna. De 16 de setembro de 1947. Altera os artigos
8.°, § 1.0, 9.° e 14 do Regulamento para o Serviço Hospitalar da
xrennne.. Pub , no D. O. de 20

1"á.c'* .
Decreto n.e 23.679, de 16 de setembro de 1947. Dispõe eôbre a
relotação do Ministério da Ma.,
rinha. Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de
pagamento
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 260
23.680. Guerra. De 16 de setem-.
bro de 1947. Aprova o Regulamento da Escola de Motomeca.,
nlzação . Pub. no D. O. de 27
de setembro de 1947
260
23.681. Agricultura. De .16 de setembro de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Uraquitan Bezerra Leite a lavrar turfa no
município de São
Lourenço,

~67

257

258

253

23.682. Agricultura. De 16 de se.,
tembro de 1947. Autoriza o cídedão brasileiro José Celso Lana Santos a lavrar dolcmíta no
município de Duro Preto, do
Estado de Minas Gerais. Pub.
no D. O. de 27 de setembro de
1947

236

288

23 _683. Agricultura. De 16 de setembro de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Amaro Vasconcelos a pesquisar quartzo e
município de
associados no
Cristalina, Estado
de Goiás.
Pub. no 15. O. de 27 de setembro de 1947
2ó7
23.684. Agricultura. De 16 ·de setembro de 1917. Autoriza' o cL
dedão brasileiro Haroldo Falabela a pesquisar quartzo e assoclados no munícípío de Conselheiro Lafaiete, Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 27 de setembro de 1947 .... 287
23.685. Açricuitura. D-e 16 d-e .se.,
tembrn de 1947. Autoriza o cidadão braaileiro Francisco La:'
ne a. pesquisar diamantes e assaciados no município de Len.,
çóis, Estado da Bahia. Pub .
no D. O. de 27 de setembro de

259

1947

23.686. Agricultura. De 16 de setembro de 1947. Autoriza o cídedão brasileiro Dinarte Montelrc a pesquisar calcário e 3JSBaciadas <110 munlcípio de Mi-

259

moso do Sul. Estado do Espi-

288
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rito Santo. Pub. no D. O. de 27
ce setembro de 1947 .. '........ 288
23.687., Açrícuuno-a. De 16 de SB-tcmoro de 19'17. Autorrza o cí.,

uecno brasileiro JCEé Nogueira
de Oliveira a 'Pesquisar água
minerar no mumcípío de Barra do Pírué, Ests:do do Rio de
Janeiro. Pub. no D. O. de 27
oe setembro ele 194'{
239
23.688. Agrieultura. De 16 de Sê-

temoro de 194{{. Autoriza o ci- .
dadâc brasileiro Nícola Palabe.,

:a

a lavrar taico e· associados
no mumcrpío de Congonnas do
campo, Esta-do de Minas Gerais. Pub. no D. O. d-e 27 de
setembro de .194:7 . . . . . . . . . . • . 239
.23.689. Açríciüturc. De 16 d-eEe~
temere de 194.7. Autoriza' c oi.,
daóilo brasileiro Gabriel Domangcs Abdala a pesquisar marmore e assoeíados no mumcípio de Cerro Azul, Estaco do
Paraná. Pub. 11.0 D. O. de 27
de setembrc .cle uwt
,. 290
.23.690. Açriculiura. De 18 d-e se.,
tembro de 1947. Autoriza o cidadão brasileiro Antonio n'aíabela a lavrar talco e assccíadcsno muníctpio de Congcnnas
do Campo, Estado de Minas
Gerais. Pub . 110 D. O. de '27
de setembro de 1947

290

23.09-1. Agricultura. De 15 -d'3 sc..
tembrc ele 15'47. Autoriza o ci-

dadão

brasileiro

B8.l'rOZl Mata

2J

Antônio

de secembro de 1947. Faz públi-ca a
adesão, per parte do Govêrnc
da Islândia, à Convenção de

Berna para a proteção das
obras literárias e artísticas, revista, pela última. vez, em Roma, a 2 de junho de 1928.
,Pub. no D. O. de 20 desetambro de' 1947
292
23.695. Vi,ação. oDe 1'1 de seternbro da 194:'7. Ex'c.in~tl;2 oarrgcs
excedemtes .
(M. V. O .P .
Q.V. - P.P.). Puh. no D,
O. ri.ie 20 de SE't/2mb::,0 ,ó.:0' lM'l 292-

23.SQô. v~UIrãp. IJe 17 ·de set~ra
bro d'e 1947. Suprime caecos
extintos. Ct'lí.V.O.l?
Q.
V. - P·.S.). Puh. TLO D.O.
<te 20 de setembro :d'él H4"7 ..

293

23.697. "V,iciç{vv. D2 171"::"3 eetem-

bro c1;o: 1S47. Suprime cargos
extíntcs.
G\1.V.O.P. _ Q.
V . .- P.S.). ;Pteb. .no D.O.
G!2 20 de eebtcnbro de 1947 ..

293

23.6SS. Vi'1IÇáo. De 1'7 de cotembro de 194.7. Suprime cargos

extintos.

ervr.v.o.p . .-----

IV). Fub. no D.a.
GC setembro {t-i.''J lM7

de

Q.

20
293

23.699. Viação. De- 17 01ç- satembro de i947. Suprime cargo
Extinto.
(M.V.O.F. ~ Q.

IV). Pub. no D.a. de 20 de
setembro de 1947

de

293

De 17 :dB-~e
.temcro de i1947. .Suprime earg o-extmto . (M.V.a.F. ,...- Q.
IV). Pub. no o.o, ele 20 de

23. 700'.

pesquisar calcá-

rio e associado no muulcípío de
'Itapeva, Estado de São Paulo.
Pub. no D. O. de 21 de setembro de 1947

Págs.

23.694:. Bxterior, De 17

291

23. G;}2. Açricuitura. De 1-6 de se.,

tembro (~"2. 1947. Autoriza
a
Oompanhia Brasileira de Mi'neração de Grafite a pesquisar
mtaérto de manganês graãitoso
no município .de Itaperuna, Estado do Rio .de .Ianeiro. Pub.
no D. O. ds 21 de setembro de
1947
291
23. 69;J. AgricuUura. De 16 de se.,

tembro de 1947.
Concede a
Oia.. Plumínense de Cimento
Portland, autc'nzaçâo para funcíonar como emprêsa de mineração. Pub. no D. O. do 20
de setembro de 194.7
29:?

V~1.gão.

setembro de

124~'

293

23,7-01. Vii1~ão. De 17 d~~ setemere de 1847. Su'p-rime cargos extintos.
C,:r.V.O.P.Q. IV). Pu.b. no ts.o, de 20
de s atembro d'2 194"{
293
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1947. Prorroga praao para assinatura de contrato da Rádio
Sociedade Norte de Minas S.A.
Pub. no D. a. de 10 de julho
325
de 1947

22.821.

Agricultura.

no

neiro de 1946. Dispõe sôbre as
Tabelas Numéricas, Ordinária

Agrícolas

PAgos.

emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n.c 2.784,
de 20 de novembro de 1940.
Pub. no D.a. de 3 de julho

323

22.733. Educação. De 5 de março

de 1947. Autoriza o Ginásio
Santa Teresa, com sede em São
Luís, no Estado do Maranhão,
a funcionar como colégio. Pub.
no D. a. de 1 de agôsto de 1947 325
22.809. Trabalho. De 24 de março
de 1947. Concede à sociedade
"Medeiros & Cia. Ltda." autorização para funcionar como

23.038. Educação. De 19 de maio
de 1947. Concede autorização

para funcionamento da Escola
de Educação Física do Estado
de Pernambuco. Pub. no D.a.
de 1 de outubro de 1947 ....
23.089. Trabalho. De 19 de maio
de 1947.. Concede à "Sociedade d ercavegação e Alvarengagero de Ilhéus, Limitada' s.utorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro (\-3
1940. Pub. no .n.o , de 15 03
julho de 1947
23.107. Agricultura. De 28 de
maio de 1947. Concede à Indústria de Mármore Italva Limitada, autorização - para funcíonar com oemprêsa de mineração. Pub. no D.a. de 25-de
agôsto de 1947
23.148. Educação. De 2 de junho
de 1947. Concede reconhecimento, sob regime de mspecão
permanente, ao curso gmastal
do Ginásio São José, de Pelotas. Pub. no D.Q.f. de 21 de
julho de 1947................
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327

· x..'l:XVI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.Págs .

23:175. Agric1lltura. De 9 ele junho de Ht47. Autoriza a Fôrça

e Luz de Iratí Ltda. a emplíar suas ínstalaçôee de prodtzcão, transformacêo e transmissão . de energia elétrica.
Pub. no D.a. de 6 de ngôsto
de 1947

327

23.183. Viação. De ro de junho
de 1947. Prorroga, por 10 anos,
a concessão outorgada à Rádio

Necíonal, para estabelecer uma
estaeâo rarüorãtusora. Pua. no
D.O·, de 21 de 'julho de 1947 ..

328

23.184. Viação. De 10 de junho

de 1947. Outorga concessão
Rádio Presidente Venceslau, Limitada, pare. estabelecer, na
cidade de Presidente Venceslau,
Estado de São Paulo, uma estacão radtodifusora . Puu. no
à

D."O. de 8 de agôsto de 1947;

Pàg8~

menta da linha de transmissão entre a sub-estação de Tau-

328

23.185. Fiação. De 10 de junho

de 19,17. Outorga concessão à
Ré.rüo Dtfusora do Amazonas,
Limitada, para estabelecer, na
cidade de 'Manaus, Fstado do

An1'130nas, uma' estação rádiodífusora. Pub. no D.O. de 10
de julho de 1947
330
23.220. Attrícultura, De 20 de
junho de 1017. Autoriza a
Companhia Sul Paulista de

Fôrça e Luz a construir uma.
linha de transmissão com a
tensão 'nominal de 15 kv e a
extensão aproximada de 60 qui-

lômetros, entre Sengéa e Ven-oesteu Braz, e uma derivação
co ma extensão de cêrca de 15
quilômetros, que, partindo, de
ponto dessa linha; atingirá a
cidade de .Iaguartaíva, Estado
do Paraná. Pub. no D.O. de 3
de julho de 1.947
332
23.222. Açrunütura, De 20 de junho de 194,7. Outorga conces-.
são à Companhia Fabril Mascarenhas para o aproveitamento progresstvo da energia
hídráulíca da cachoeira do Funil, situada no rio do Peixe
entre os municípios de Dom
Silvérfo e Ponte Nova, Estado
de Minas Gerais. Pub. no n.o.
de 10 de julho de 1947
,' 333
23.232. Agricultura. De 23 de junho de 1947. Declara de utilidade pública diversas áreas de
terra necessárias ao eatabelecâ-

baté, em Campinas, e a rêde
distribuidora de Campinas, objeto do Decreto n.c 18.886, de
15 de junho de 1945, em. favor
da Companhia Campíneíra de
'Tração, Luz e Fôrça, e autoriza a desapropriá-las. Ret ,
110 D. o. de 18 de julho de 1947 33523.244. Viação. De 24 de junho
de 1947 .. Prorroga, por 10 anos,
a concessão outorgada à Rádio
Clube de Sorocaba, atualmente denominada "Rádio Clube de
8orocaba s. A. ", para estabelecer uma estação radíodífusora.
Puh. no D.O. de 7 de julho
de 1947

23.245. Viação. De 2'! de junho
de 1847. Prorroga, por 10 anos,
a concessão outorgada à Rádio
São Paulo, atualmente denominada ,Rádio Sâo Paulo S. A.,
para estabelecer uma estação
radiodifusora. Pub. no D. O.
de 3 de julho de 1947 ..... ',.
23.265. Açricuitura: De 30 de ju~
nho de 19/,7., Aprova o Regulamento para a XIII Exposição
Nacional de Animais e Produtos Dertvados.:a realizar-se na
Oanital do Estado de Minas
Gerais. PU,SLU
.
Gerais, no corernte ano. Pub.
no D.O. de 16 de julho de 1947
23.267. Agricultura. De '30 de junno de 1947. Declara de utíhdade pública uma área de
terra situada no .dístrtto de
Paranauna, município e comarca de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro, necessária à
construção da usina hidro-elétrica de Areal, 'concessão outorgada pelo Dacreto-leí número 7.469, de 17 de abril de 1945,
e autoriza a Companhia Braslleíra de Energia Elétrica a
desapropriá-la. Pub. no D.O.
de 4 de julho -de 1847
23"268. Agricultura. De 30 do junho de 1947. Altera, sem aumento de despesa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Laboratório da Produção Mineral,
do Mínistérín da Agricultura.
Pub . no D.O. de 3 de julho
de 1947
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Figuram neste volume os decretos que, expedidos no
terceiro trimestre

de 1947, foram publicados no "Diário

Oficial" até o segundo dia útil do trimestre seguinte.
As datas da publicação, r etíücecê.o ou reprodução eatao
Indicadas no índice.-
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DECRETO N.' 23.269 - DE 1 DE
JULHO DE 1947

Cláusulas a que se

Decreto

Outorga concessão à Rádio Industrial
de Juiz de Fora Limitada, para estabelecer, na cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais, uma estaçáo 1"c,diodifusora.

o Pre sldenta da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Rádio Industrial de
Juiz de Fora Limitada" e tendo em
vista o disposto no artigo 5.°, D.O XII,
da mesma Constituição, decreta:
Artigo{) único - Fica outorgada COD_
cessão à Rádio Industrial de Juiz de
Fora Limitada para estabelecer, na
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Geraés, sem direito oe exclusividade, uma estação destinada a executar os serviços de radiodifusão, nos
têrmos das cláusulas que com êste
baixam, assinadas pele Ministro da
Viação e obras públicas.,
Parágrafo único - O contrato de,
corrente desta. concessão d-everá ser
assinado d-entro do 'prazo de 60 dias a
contar da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial, sob pena de
ser logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1947;

126.0 da Indeptndênota e 59.0 da Repú_
blíca ,
EURICO

G.

DUTRA

Clóvis Pestana

refere o

11.° 23_269 desta data
I

Fica assegurado à Rádio Industrial
de Juiz de Fora Limitada, o direito
de estabelecer, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, uma
estação radiodifusora destinada a executar o servtco de radiodifusão, com
finalidade e orientação Intelectual e
instrutiva, e com subordinação a tôdas as obrtgçaões e exigências ínstdtuidas nesse ato de concessão.

rr
presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (10) anos, a contar
da data do registro déste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovável,
a· juízo do Góvêrno, sem prejuízo da
faculdade que lhe assegura a legisla.
çâo vigente, de, em qualquer tempo,
desapropriar, no ínterêsse geral, o ser,
viço outorgado.
Parágrafo único - O Gcvêrno não
Sê responsabíuza pcr indenização alguma, se G Tribunal de Contas dene-,
gar o registro do contrato de que tra-,
ta esta cláusula.
A

UI

concessionária é obrigada a:
a) constituir SUa diretoria exclusivamente de brasrletros natos;
b) .admttir, exclusivamente, opera.,
dores e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efetâvamente,
nGS outros serviços técnicos e admínístratívos, dois têrços, no mínimo, de
pessoal brasileiro;
A
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c) não transferir, direta ou Indlresemente, a concessão, sem prévia audiência do oovõrno;
d) suspender, por tempo que fôr
determinado, o serviço, todo ou em
Parte. nos casos previstos no regulamento dos serviços de rudioccmunícação (Decreto n.v 21.111,. de 1 de
março de 1932) ou no que VIer a reger a matéria e obed-ecer à primeira
requisição da autoridade -competente
e, havendo urgência Jazer 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 ns..
calízação que fôr instituído pelo 00vêrno. bem como ao pagamento,
adiantadamente, da cota mensal para
as despesas de fiscalização e de quaisquer contribuiç-ões que venham '3. S8r
estabelecidas em lei ou regulamentos
sôbre a matéria;
f) fornecer a-o Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os e1::men:tos que êsta venha a exigir para os
efeitos de üscalízacão e, bem assim,
prestar-Ihe.. em qualquer tempo, tôdas
as informações que permitam ao 00vémo a-preciar 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, devídamente autenticadas '13 com o visto
elo órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) irradiar. diàrfamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico"
bem como transmitir e receber, nos
días e horas determinados, o programa nacional e o panamericano:
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do. contrato pelo Tribunal de Contas,
à aprovação do Gcvérno o local escolhido para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo desejs (6)
meses a contar da mesma data de
que trata a alínea anterior, à aprovação do Govêrno, as plantas, orçamentes e tôdas as especificações téc'nicas das instalações inclusive a reIaçâo 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 fôr-ça maior, devidamente comprovado e
reconheetd'o pelo Govêrno;
m) submeter-se à ressalva de direito
-da União sõbre todo o acêrvo da 80-

ciedade, para garantia da liquidação
de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a
freqüência distribuída à sociedade
não constitue direito de propriedade
e ficará sujeita. às regras estabelecídaa
no regulamento dos serviços de rádiocomunicação (Decreto n. o 21.111), ou
em outro que vier a ser baixado sôbre
o assunto, incidindo sempre sõbre essa
freqüência o direito de posse da
União;
o) submeter-se aos preceitos instituídos nas convenções e regulamentos
ínternacionals, bem como a tôdas as
ctsuostções contadas em leis, regulamentes e Instruções QUe existam ou
VEnham a existir, referentes ou aplí.,
cáveis ao serviço da concessão.

IV
A ccncesaionárta não poderá alterar, em qualquer tempo, seus estatutos, nem fazer transferência de ações
sem qU.-8 tenha havido prévia autortzaçâo do Govêrno, assim como &2
obriga a manter sue estação em perfeito funcionamento, com a efictêncía necessária e de ecõroo ' com as
jn-escrrções técnicas QUo:'; estiverem em
vigor ou vierem a vigorar.
V
No regime de fh.'calização que fôr
ínssituído, fica assegurado ao GovêrDO, quando julgar conveniente, o direito de examinar como melhor lhe
aprouver, os livros, escrfturaçâo e
tu.do que Se tornar necessário a essa
fiecalizaçâo
VI

Pela bnobservância de qualquer d-as
presentes cláusulas, Em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessão. o Govêmo poderá, pelo órgão fiscalizador, ímpôr à concessionária multa de Cl'S 100,00 (cem cruzeiros) a crs 5.000,00 (cinco mil cruzeírcs) , conforme a gravidade da infração.
Parágrafo únlcc A ·import.ância
de qualquer multa será recolhida à
Tesouraria do Departamento dos 001'reíos e Telégrafos, dentro do prazo
improrrogável de trinta (30) dias a.
contar. da da ta da notificação feitadiretamente à concessionária ou dapublícaçâo do ato no Diário Oficial.

VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concesstcnáe-la os preceitos da legislação sôbre desapropriação por ne-
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cessídade ou utilidade pública e requisições militares.
VIII

A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem dlreito a qualquer indenização:
a) se, em todo o tempo, fôr vertfi,
cada inobservância das
disposições
contidas nas alíneas a, b, c, â; e (in
rtn«) , i, k e l,' da cláusula lII;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota. e contribuições a que se ref eie a alínea e da
cláusula, III bem como a ímcortãncia
de qualquer multa imposta "nos têrmos da cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo, se vcrí;
ficar o emprêgo da estação para 0u,trcs fins que não os determinados na
concessão e a-dmitidos pela Iegrslaçâo
que r.sger a matéria;
§ 1.0 Poderá a coneessâo ser declarada caduca, a 'juízo do Govêrno, sem
direito a Qualquer tndenízação:
a) se depois de estabelecido, fôr o
serviço Interrompido por mais de tnnta (30) dias consecutivos, ou se se vertrtcar a Incapacidade da ooncessto,
uária 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.
§ 2, o A concessão será considerada
peremrita se o Govêrnc não julgar
conveniente renovar-lhe o prazo. Olóvis Pestana,

DEORETO N.' 23.270 DE 1 DE
JULHO DE. 1947
Faz público o depósito do íne.:
trumento de ratificação, por -ptir-.
te do Govêrno de Honduras, da

conoençõo sôbre a regulamenta-

ção do trá/ego interamericano de
veicUlas
auiomotoree,
jiT"lTUJ4a

em Washington. a "15 de ãezembro . de 1943.

O Presidente da República faz púbUco o depósito do ínstrument- de
ratificação, por parte do Govêrno de
Honduras, da "Convenção sõbre are..
gulamentaçâo do tráfego Interamertcano de veículos automotores", firmada em Washington, a 15 de dezembro de 1943, conforme comunicação
feita à Delegação do Brasil junto à
União. Panamerlcana, pela União Pa.,
nameneana, por nota de 29 de maio

de 1947, cuja cópia acompanna o presente Decreto.
Rio de Janeiro, em 1 de julho de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.
UNIÃo PANAMERICANA

Washington 6, D. C., E.U.A. 2.3
de maio de 1947.
Senhor Embaíxadcr:
Tenho a honra .de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que com
data de 24 do corrente S.Ex,a o Sr.
Dr , Julián R. oãceres, Embaixador
de Honduras em Washington, depost...
teu na União Panamertcana o ínstrumente de ratificação pelo Govêrno
de Honduras da Convenção sôbre <\
Regulamentação do tráfego Intera..
mertcano de Veículos Automotores,
que se acha aberta na União Paria..
merlcana à assinatura dos Estados
Americanos a 15 de dezembro de 1943.
O instrumento de ratificação acima mencionaôc é datado de 25 de
abril de 1947.
Em cumprimento ao disposto no
Artigo XX .da Convenção acima mencionada, tenho o prazer de levar ao
conhecimento de Vossa Excelência
esta informação, solicitando-Ihe que
tenha a bondade de transmiti-la 311
seu Oovêrno.
Aproveito a oportunidade para reíterar 'a Vossa Excelência os protestos
de meu respeitoso apreço e distinta
consideração. - Pedro de Alba, Di..
reter Geral Interino.
Exmo. Sr. Embaixador Jcão Carlos Muniz - Representante do Bra..
stl no Conselho Diretor da
Uníâe
Panamertcana - Washington, D. C.
DECRETO N.' 23.271 - DE 2 de '
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão iugoslavo Vladi ..
mir Kauric acompml pedras

ciosas.

pre~

O Presidente 00. Rep'!.Í!blica,. usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e
tendo em viFta o Decreto-Ieí n. o 466,
de 4 ele Junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o
cidadão iugoslavo Vladimir Kauríe,
residente em Pôrto Ategre, no Estado
do Rio Grande do Sul, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do De-
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ereto-lei n. o 466, de 4 de Junho de

1938, constituindo título desta autorização uma via autêntdca do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 2 de Julho de
1947; 126" da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

coréa

e

Castro.

DECRETO N,' 23.272 - DE 4 DE
JULHO DE 1947
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Base Aérea de Recife, do l!finistéríô
da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Or
R

dinária de Extranumerário-mensalísta
da Base Aérea de Recife, da 2.a Zona
Aérea, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa com a' execução
do díspôsto neste decreto, na Impor.,
tâncía anual d-e ors 180.000,00· (cento
e oitenta mil cruzeiros) será atendida
pela Verba 1 - Pessoal, Consignação
II - Pessoal Extranumerário, Subcon.,
"signaçâc 05 .:...- Mensalista, do Anexo
n.e 13 - Ministério da Aeronáutica, do
Orçamento Geral da República para
1947.
AJ:t. 3.0

~&te decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de
1947, 126.° da-Independência e 59.° da
República.

EURICO G.

DUTRA.

srmanao Trompwsky.

M~NISTÉRIO

DA AERONAUTJ:CA

2. a ZONA AÉREA -

BASE AÉREA DE RECIFE

Tábela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO PItOPOSl'A

SITUAÇÃO ATUAL

Número J
de
I
funções I

Séries funcionais

-I

\ Referência

I

I

I

I

Tabela

1

I
........................... li
Auxiliar de Escritório

...........................
i
..................... ......

2
3

--

-

IX
VIII
VII

I
I

Séries funcionais
Artífice

II
I

Número j
de
I
funções I

..........

2
3

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

5
7

--17

IReferência I

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

XI
X
IX
VIII

"2

- -2

I

j

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

I

-

XIV

I

Ordinária

I
I

I

Dentista

-

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

1

--

-

orõtnana

XIV

1

I

I

I

I

I

6

I Controlador de Vôo . ·
I....·..................·.

II

-

1

--1
3

- -3

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

XXI

I .......... ~~~t~~ ..........

XIV

De.,""

Tabela

~
8
m

~

;

I

-

I

.,,;,;

AtOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.· 23.273 - DE 4
DE JqLHO DE 1947
Aítera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinária de E:c~

tronumerarío-mensaueta do Depor-

tomento Técnico e de Produção do
seercno, do Ministério da Guerra.

O- Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item ~, da constituição, de-

creta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme relação anexa, a Tabela Numérica 01'-

dinária de Extranumerário-mensalista

do Departamento Técnico e de Produção do Exército, do Ministério da
Guerra.
"Art. 2.° &00 decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes.
em contrário.
Rio de .raneíro, 4 de julho de 194'),
126.° da Independência' e 59.° da R~
pública.
EuRIco G. DuTRA.

Canrobert

e,

da ccoto:

MINISTÉRIO DA GUERRA
DEPARTArfIEN'.rO

TÉCNICO·E DE PRODUÇÃO DO EXÉRCITO

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÁÓ ATUAL

as funcionais

SrTUAÇÃO PROPOSTA

I

I

IRef~e~1

I

II

.

I

I

Proíettuior-tiuxiliar

1
2
3

I

\
I
I
I

i

I

I

xv

XiV

\1

I

I

I
I

I
. I
II Referência

I

I

Delineador

II - ,- -1 I

I
I
I I
I

Séries funcionais

Tabela

1

T.a.M.
T.a.M.

~I

I

XXIV

I

I

---I
[I
1 I

I

I
Prcíetcuicr-tuuciliar

I

II
I

I

-

Tabela

'"

8
~

I

i

II
I

I

I

XV

. >
~

I
I
I
'"
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DECRETO N.o 23.274 - DE ·1
DE JULHO DE 1947
Transfere junções de extranumeráriomensalista e dá outras providências.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituíção, de-ereta:
Art. 1.0 Ficam transferidas uma:
função de auxiliar de escritório, referência IX e três de motorista, referência XI, a primeira da Tabela Numérica Suplementar e as últimas da
Tabela Numérica Ordínárta de Extranumerário-mensalista, tõdas da Diretoria- de Engenharia, para" as tabelas
congêneres do Depósito Central do
Material de Engenharia.
Parágrafo único. As funções a que
se refere êste artigo continuarão oreenchidas. pelos atuais ocupantes, -Edwald Maisormette, Adernar de Azevedo
Freitas, Manuel Faustino Pereira, e
Edgar Santos Silva.
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
~
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EíJ~uco

G.

DUTRA.

rtanrobert P. da Costa.

DEORETO N.o 23.273 DE 7 DE
JULHO DE 1947
Concede reconhecimento ao curso de
"arquitetura da Faculdade de Arquitetura M"ackenzie.

O 'Presidente da República, usando
arnos

da atribuição que lhe confere o
tigo 37, item I, da Constituição, e
têrmos do art. 23 do Decreto-lei
mero 421, de 11 de maio de 1933,

nú-

de-

creta:
Artigo único. É concedido reconhecimento ao curso de arquitetura da
Faculdade de Arquitetura Mackenzíe,
mantida pelo Instituto Maclrenzte,
com sede em São Paulo, Capital do
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EUR!CO G. DUTRA.

Clemente RIariani.

DECRETO N." 23.276 - DE 7 DÊ
JULHO DE 1947
Transfere função da Tabela Numérica
Ordinária âe Bxtramumeraric-mensalista da Escola Nacional de Bâu-;
cccéo Fisida. e Desportos para iàên_.
tsca Tabela da Escola Nacional de
Música.

O Presidente da República, usando

do atribuição que lhe contere o artigo
87, item 1, da Constitui-ção, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, no Miníetérro da Educação e Saúde, da
Tabela 'Numérica Ordinária de Extra..

numerário-mensalista da Escola Nacional de Educação Física e Desportos
para ídêntíca Tabela da Escola Nacional de Música, uma função de MÚSico,
referência XI, a qual continuará
preenchida pelo seu atual ocupante.
Zéljz, Autran Rothmam ,
Art. 2.° Éste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcação.
Rio Q.€ Janeiro, 7 de julho de 1947;
126.° da Independência e 59.° da Repú-

blica.
EUlUCO

O.

DUTRA

Clemente Mariani

DEC:RETO N.o 23.271 - DE 7 DE
JULHO DE 1947
Cria a Tabela Numérica Cmlinària de,
Extranumerário-mensalista do Esta-·
do Maior da Armada, e dâ outras
providências. .

O Presidente da República, usando
do atribuição Que lhe confere o artigo
37, ítem I, da Constituição, decreta:

Art. 1. ° Fica criada a 'I'abela Nu-

mérica Ordinária di, Extranumeráriomensalista do Estado Maior da Armada, com uma função de operador
Especíalízado, referência XX.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto no presente Decreto, na
Importância de ore 21. 600,00 (vinte e

um mil e sei-s-centos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal,
Consig.nação II - Pessoal Extranume-

rarío, gubconsígnaçâo 05 - Mensalista,' Anexo 19 - Mínístério da Marinha, do Orçamento Geral da. República para 1947.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
. Art. 4.0 Revogam-se as díspozáçôes

em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1947;
12-6.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA

Sílvio de Noronha
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DECH~'l'O

N.o 23.278 - DE 7 DE
JUr.....'l:.lo DE 194:7

enero. sem aumento de âespeea, a
Talbela Numérica Ordinária _d.e Ex-

tranumerário-mensaíieta do C0W3elho Nacional
Elétrica.

de Açuas

e Energia

o Presidente da República, usando
do atrfbuiçâo que lhe contere o' artigo
87, item I, da Constíbuíção, ríecreta.:
Art. 1.0 Fica alterada, oonrcrme a
relação anexa, a 'I'abala Numérica Or-

dlnárãa de Extranumerário-mensalis'-

ta, do conselho Nacional de Águas e
En-ergia Elétrica.
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.°

Rsvogam~se

as disposições

em contrário.
Rio d-e Janeiro, 7 de julho de 1947;

12-6.0 da Independência e 59.° da Repú-

blica.
EUPJCO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

PRJ;;&I])l!lNCIA DA REPúBLWA
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

,
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DECRETO N.' 23.279 - DE 7 DE
JULHO DE 1947
Declara de utilidade públic:a ,uma
área de terra necessária ao estabelecimento das inetalacôee referentes
ao. 'aproveitamento hidro-eZétrico do
.t-1real, conforme Decreto-lei número
7.4.69, de 17 de abril de 1945, em
favor da Companhia Brasileira de
Energia Elétrica S. A. e autoriza a
desapropriá-la.

e

Presidente da República. usando

-da atribuição que lhe confere o art. 87,

inciso I, da Constituição, tendo em
vista o que requereu a interessada e o
disposto no art. 151, letras a e b do
Código de Águas e nos artigos 3.°, 5.°,
letra h, e 15 do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941. e o parágrafo único do art. 1.° do Decreto~e~c~'~a;.152, de 6 de março de ,1942,

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
.públic...q, nos têrmos dos artigos 3.° 5.°,
letra h, e 15 do Decreto-lei 11,° 3.365,
de 21 de junho de 1941, e do parágrafo
único do art. 1.0 do Decreto-lei número 4.152, d-e 6 de março de 1942,
a área d-e terra de duzentos e cínqüenta e seis mil seiscentos e quarenta metros quadrados (256.640 mz) , de propriedade atribuída à Congregação de
Nossa Senhora do Sião, situada no municipio de Três Rios. à margem direita do rio Preto, necessária ao estabelecimento das ínstatacões referentes
ao aproveitamento hídro-elétrico de
Areal; conforme Decreto-lei número
7.469, de 17 de abril de 1\)45. de acôrdo com a planta apresentada e aprovada.
Art. 2.° Fica a Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A. autorizada a desapropriar a área de tere'a
citada no art. 1.0 dêsta decreto de
acôrdo com o art. 15 do Decreto-lei
n.v 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3.° :í<.:steDecreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contráa-ío .
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Repú'blíca .

\
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.' 23.280, DE 7 DE
JULHO DE 1947
Renova o Decreto n.o 17.443, -de 27 'ae
Dezembro de 1944.

Presidente da República, usanatribuição que lhe confere o
artigo 87, n.c I, da Oonstdtutçãc, e
O

do _ da

tendo em vista o que dispõe o Deereto-lei n.c 1.985, de 29- de Janeiro
de 1940 (Código de Mínas) , combinado com
Decreto-lei TI.o 9.605, de
19 de Agôsto de 1946, Decreta;
Art. 1,0 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um. (1) ano, nos
tênmos da letra b) , do art. 1.0, do
Decretc-leí n.c 9.605, de 19 de Agôsto
de
1946, a autorização conferida
ao cídadâo brasileiro José dos San..
tos Manso pelo Decreto número de.
eessete mil quatrocentos e quarenta
e três (17.443) de vinte e sete (27)
de Dezembro de mil novecentos e
quarenta e quatro (194.4), para pesquis ar feldspato e associados no município de São Gonçalo, Estado do
R.io de Janeiro.
Art. 2.° O titulo da autortzação
de pesquisa, que será uma via -au-,
têntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será tranecrtto no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 .6'le Julho de
1947, 126.° da Indenendêncla e 59.0 da
República.
-

°

EURICO G. DuTRA

Daniel de Carooüio

DECRETO N.O 23.281, DE 7 DE
JULHO DE 1947
Renova o Decreto
janeiro de 1945.

n.O 17 :619,

de 18 de:

Presidente da República, usanda atribuição que lhe confere o
artigo 87., n.v I, da Constituição, e
tendo em vista o. que díspôe o De.
ereto-lei TI.O 1.985, de 29 de Janeiro
de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n.« 9.605, de
rs de agôsto de 1946, decr-eta:
Art. 1.0 Fica renovada p slc prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmcs da letra bj , do art. LO, do
Decreto-lei n.e fi. 605, de 19 de sagôsto
de 1945, a autortzaçâo conferida
à firma Mansur & Messias, pelo Decreto número dezessete mil seiscentos e dezenove (17.619) de dezoito
(13) de janeiro de mil novecentos e
quarenta e cinco (1945), para pesqUisar mica e associados no mumctptc
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° O titulo da autorízação
de pesquisa, que será uma via au-,
O

do
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têntdca dêste Decreto, pagará a taxa
de seiscentos e quarenta. cruzeiros

tigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
vro próprio da Dívísãc de Fomento
Minas), decreta:
da Produção Mineral do Míntsterín
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
da Agricultura.
.
brasileiro Cristóvão Neumann a pesArL 3.0 Revogam-se as dísposíçóes
quisar conchas calcáreas em terrenos
em contrário.
de marinha, de propriedade da União,
Rio de Janeiro, 7 de julho de
0
situados na Ilha de Guaraguesaba,
1947, 126.° da Independência e 59. da
Repúblíca.:
próximo ao local denominado Pedra
EURICO G. DuTRA
de Guaratâba, na bahla de Sepetdba,
Daniel de Carvalho
Distrito Federal, numa área de cinqüenta e um hectares e oitenta e
quatro ares (51,84 ha) delimitada por
DECRETO N.' 23.282, DE 7 DE
um quadrado com setecentos e vinte
JULHO DE 1947
metros (720 m) de lado, que tem um
Renovap decreto n.O 18.346, de 11
vértice a setecentos e trinta e sete
de abril de 1945.
,- metros e vinte centímetros (737,20m)
no rumo magnético trinta e quatro
O Presidente da República; usangraus e sete vmmutcs nordeste (34° 07'
do da atrfbuiçâo que lhe confere o
NE) do entroncamento das estradas
artigo 87, n.c I, da Constituição, e
da Pedra e da Ponta Grossa, e os
tendo em vista o que dispõe o De,
lados divergentes do vértice consídeereto-lei n.s 1.985, de 29 de janeiro
rado têm os seguintes rumos magnéde 1:.;40 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n.v 9.605. d.e
ticos: sessenta e nove graus noroeste
(69 0 r..r Vi) e vinte e um graus nor..
19 de arresto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Pica renovada pelo prazo
deste (21° NE).
de dois (2) anos, nos termos da IeArt. 2.° O título da autorização de
tra a), do art. 1.0 do Decreto-lei núpesquisa, que será uma via autêntica.
mero 9.605, de 19' de egôsto de '1946,
dêste decreto, pagará a taxa de quia autorização conferida ao cídadâc
nhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00)
brasileiro Antônio Ramos Caiado,
e será transcrito no livro próprio da
pelo Decreto n." dezoito mtl trezenDivisão de Fomento da Produção Mitos e quarenta e seis (18.346), de
neral do Ministério "da Agricultura.
onze (11) de abril de mil novecentos
Art. 3.° Revogam-se as disposições
e quarenta e cinco (1945) para pesem contrário.
quisar esmeraldas no munícípío de
Jtaberaf, no Estado doe Gcíàs ,
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947.
Art. ~.o O titulo da autorização
126.° da In-dependência e 59.° da Re~
de pesquisa, que será uma via au.,
pública.
têntíca dêste Decreto, pagará a taxa
EURICO G. DUTRA.
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) li'
será traínscrito no livro própr-io da
Daniel 'de Carvalho.
Drvísâo de Fomento da ProdUÇão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as dtsposrçôes
em contrárío.
DEORE'I'O N.' 23.284 - DE 8 DE
Rio de .raneíro, de julho de 1947,
JULHO DE 1947
0
126. da Jndepenôência e 59.° da
(Cr$ 640,00), e sem transcrito no 11-

República.
EURICO G.

OuTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 23,283 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Autoraa o cidadão brasileiro Críetóvila Neumann li 'pesquisar conchas
caícáreae 'llahia ele sepeuoa. Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

AutoriZa o cidadão brasileiro Silvio
Antônio . tmuaorana a pesquisar
caulim e associados no municipio
de Campo Largo, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, e nos têrmos dos arneos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sílvio Antônio Dallagrana
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a pesquisar caulím e associados no
lugar denominado Bolinete, de sua
propriedade e de Bernardo Dybax,
distrito de Ferraria, município de
campo Largo, Estado do Paraná, numa área de vinte e sete hectares,
nove ares (27,09 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um vértice a mil cento e setenta e cinco metros (1.175 m) , rumo setenta e seis
graus e vtnte minutos sudoeste (76020'
SW) magnético, da confluência atual
do ribeirão Eolinetecom o rio PaSsauna, e os Iadcs, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos e
trinta e dois metros (532) m) , setenta
e cinco graus noroeste (75° NW);
cento e noventa e cinco metros
(195 m) ,·quarenta e seis graus e trinta
minutos sudoeste (46030' SW); cento
e seis metros (106 m) quatorze graus
sudoeste (14° SW); duzentos e trinta
metros (230 m) , cinqüenta e quatro
graus e trinta minutos sudeste (54°30'
SE); cento e oitenta metros (180 m) ,
setenta graus sudeste (70° SE); quarenta e oito metros (48 m) quatorze
graus nordeste (14° NE); duzentos e
quarenta e dois metros (24:2 m) , setenta e sete graus sudeste (77° SE);
duzentos e setenta e quatro metros
(274 mj , quatorze graus sudoeste (14°
SW); duzentos e vinte e quatro metros (224 m) , setenta e sete graus sudeste (77° SE); duzentos e noventa
é dois metros (292 m) , quinze graus
nordeste. (15° NE); duzentos e trinta
metros (230 fi), setenta e oito graus
noroeste (78° N\V); trezentos e quatro metros (304 m)". quatorze graus
nordeste (14° NE) ..
l

Art. 2,° 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 ltvro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disrposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da. República,
EURICO

G.

DUTR,A.

Daniel de Carvalho.

iDECRETO N,o 23.285 - DE 8 DE
J:U'I..rIO DiZ 1947
Concede à Emprêsa Industrial de Matérias Primas Limitada, autorização
para funcionar C07l1.-O
emprêsa de
mineração.
O 'Presidente da República usando
da atzíbuição que lhe confere o "artigo 87; n.? I, da Constituição -e tendo

em vvtsta o .que dispõe o Decreto-lei
TI.o 938, de 8 de dezembro de 1938,
dc>creta:
Artigo único. E' concedida à Empresa Industrial de Matérias Primas
Limitada sociedade por cotas de responsabilídade limitada com se-de na
Capital da' República, constituída por
instrumento particular datado de vinte (20) de março de mil novecentos
e quarenta e set-e (1947) aditado o
contrato social em quinze (15) de abril
de mil novecentos e quarenta e sete
01947) e arquivado sob número quinze
mil trezentos e quarenta e oito (15·248)
no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, autorização para
funcionar como empresa de mineracão, 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.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

D:ElORElXl N.' 23.200 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Concede à Mineração Brasiloide L1~
mitada autorização pa1'a funcionar
como emoréso: de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o Decreto.,
lei n.c 938, eLe 8 de dezembro de 1933,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineração Brasiloíde Limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo, constituída por cscritura pública de vinte e oito (28)
de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis (194'6), lavrada às fô ..
lhas 1Ú'6 do livro de notas TI.o 49 do17,° Tabelião da Capital de São Paulo,
alterada por escritura pública -de nove-
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(9) de dezembro de mil novecentos
quarenta e ses (1945), lavrada à
fls. 109 do mesmo livro e Tabelião,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir íntcgralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a Vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
€

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
1Zô.o da Independência e 59.0 da
'Repúblíoa..
EunICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.287 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Brendan
Buckley a pesquisar quartzito, teiaspato e associados no município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando

da atribuição que 'lhe confere o artigo 87, n.e I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
janeiro de 1940· (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Brendan Buckley a pesquisar quartzito, feldspato e associados
no lugar denominado Granja. Irlan-desa, distrito e município de Niteroi,
Estado do Rio de Janeiro, numa área
de dois hectares e trinta e sete hares
(2,37ha), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
cento e dezoito metros e quarenta
centímetros (118,40m) no rumo magnético oitenta e sete graus e trinta minutos noroeste (870 30' NW) do marco
divisório das zonas suburbana e rural
da Prefeitura Municipal de Niteroi,
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dez metros e
cinqüenta centímetros (210,50m), três
graus e trinta minutos sudeste (3°
30' SE); noventa metros (gOm), vinte
e um graus e trinta minutos sudoeste
(21° 30' SW); noventa e um metros
(91m), sessenta e cinco graus e trinta
minutos noroeste (65° 30' 1'r\V) ; oitenta
e nove metros (89m) , oito graus e
trinta minutos nordeste (80 30' NE);
oito metros (êm) , trinta e um graus
e trinta minutos noroeste (31°30' NW)
-cinqüenta e nove metros (59m), quarenta e ~ um graus e trinta minutos
nordeste (410 30' NE); sessenta e
oito me-tros (B8m) quinze graus e
trinta. minutos noroeste (15° 30' NW) ;
29 de

quarenta e sete metros (47m), sete
graus noroeste (70 NW); oitenta metros (SOm) , oitenta. e seis graus
e trinta minutos nordeste (86o 30'
NE) •

Art. 2.° 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 Iívro próprio da Dívísãc
de Fomento da Produção- Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947
126.° da Indepe-ndência e 59.0 da Re·
pública.
EURICO G. -DUTRA
Daniel de Carvalho
DECRETO N.' 23.288 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio
Cerello a pesquisar areia retrataria, caulim e associados no municipio de São Paulo, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, USando

da atribuição Que lhe confere o art. 87,
n.c r, 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 Eugênio Oere110 a pesquisar
areia refratária, ca ulim e associados
numa área de sete hectares cinqüenta ares e quarenta e um centrares
(7,5041ha), em terrenos situados no
lugar denominado Oampíninha, no
sítio Maria Luísa, distrito e muni-o
cípío de São Paulo, Estado. de São
Paulo, delimita-da por um polígono
irregular que tem um vértice a noventa metros (90m), rumo trinta e
cinco graus nordeste (350 NE) verdadeiro. do ponto de cruzamento das estradas Zavyvu e Campina, e os lados,
a partdr do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quarenta metros (40m).
trinta e cinco graus noroeste (350
NVi); sessenta e dois metros (62m),
cinqüenta e dois graus e vinte minutos nordeste (520 20' NE); sessenta
e um metros e cinqüenta centímetros
(61,50m), trinta e quatro graus e cinco minutos noroeste (340 05' NW);
sessenta e dois metros (62m), vinte e
otnc. graus noroeste (250 NW) ; oitenta e oito metros e setenta centímetros
(88,70), quatorze graus e dez minutos
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nordeste (140 10' NE); cento e cinqüenta €, sere metros (l57m) ,.sessenta
e um graus e 'quinze minutos nordeste
(610 15' NE); cento e trinta e seis
metros e Vinte centímetros (136,2Om).
setenta e- cinco graus e cinqüenta minutos sudeste (750 50' SE); setenta e sete metros e cinqüenta Centímetros (77,50m),. trinta e três graus
e dez minutos sudoeste (330 10' SE);
cento e dezessete metros (117m). quinze graus sudoeste (150 SW); duzentos
e trinta e três metros e oitenta cen'timetros (233,SOm), sessenta eum
graus e quarenta minutos sudoeste
(61 0 40' SW); setenta metros (70m),
setenta 'e dois graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (720 45' SW).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesouísa; que será uma via autêntica
cõste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíroa (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Míneral vdo
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrârto.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947;
126.° da Independência e 59.0 da República'.
EURICO G. DUTRA

Daniel de - Carvalho

DECRETO N.O 23.289 -

DE 8 DE'

JUlillO DE 1947
Autoriza o cidadâó brasileiro Roberto Santos a pesquisar areia silicosa no município de São Vicente, Bsuuio de São Paulo.

graus e quinze minutos sudeste (52.°
15' SE) e unindo o Rio Branco corri alinha de preamar médio. do Oceano
Atlântico, e outra, paralela a essa,
unindo os mesmos acidentes e passando pelo quilômetro vinte e cinco
mais duzentos e vinte metros (km
25+220 m) da referida estrada.
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica
dês-te decreto, pagará R taxa de três
mil cento e vinte cruzeiros (Cr$ ....
:3 .120,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de' Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Ar-t. 3,° Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho dê 1947,
126.0 da Independência e 59.° da Re-,
pública.
EURICO G. DUTRA,

Daniel

.

de

Carvalho.

DEaRJETO N. ° 23 ,,290 - DE 8
JULHO DE 1947

J)(E

Autoriza o Gooêrno do Território Federal do Amapá a lavrar minério de
ferro nos municípios de Mazagâo· e
Macapá no Território Federal do
Am.apá.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe coruf.ere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmoa do, Decreto-lei' n.o 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-,
nas), decreta:
O Presidente da _República, usando
Art. 1.0 Fica autorizado o Govêr.,
da atribuição que lhe confere o artigo
no .do Território Federal do Amapá
:87, n.c r, da Constituição, e nos têra lavrar mínérío de ferro em terremos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29
nos situados no lugar denominado
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
santa Maria, nos distritos e municídecreta:
pios de Mazagâo:e Macapá, no Terrí-,
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
tório Federal do Amapá, numa área
brasileiro Roberto Santos a pesquisar de quatrocentos e quatro hectares,
areia silicosa em terrenos de João
cinqüenta e oito ares e setenta e cinPrancisco Bensdorp numa área' de
co centrares (404,00.:75 ha.) delímltada
trezentos e onze hectares. e cinqüenta
por um polígono misttlíneo cujos laares (311,50 ha) no lugar denominado
dos, -a partir da inters-eção dos eixos
'Sítio Miú ou Imbíú, situado no disdo igarapé Santa Maria e rio Vila
trito da Praia Grande, município de
Nova, têm os seguintes comprimentos
São Vicente, Estado de 'São Paulo e
e rumos magméticos: dois mil trezenassim definida: um lote de terras
tose quarenta metros (2.340m)pe:lo
-compreendldo entre o Rio Branco 'ou
eixo do Rio Vira Nova e para monBoturcca e a linha de preamar médio
ta-nte. Quinhentos e sessenta metros
do Oceano Atlântico, e limitado por
(560 m) , setenta e qU8.'WO graus e
duas . retas: uma passando pelo quilôtrinta minutos sudoeste (74°, 30' SW);
metro vinte e seis mais duzentos e
dois mil quíníhentos e setenta metros
vinte- metros (km 26+220 m) da Es(2.570m), quatorze graus eúrinta e
trada de Ferro Sorocabanacünha Ju- . cinco minutos sudeste (14° 35' SE);
três mil setecentos e setenta metros
rU!!l:0 cinqüenta e dois
qui á, com

°
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(3.'1-70m), sessenta e quatro graus e
quarenta e cinco minutos sudeste
(640 45' SE)'; duzentos e sessenta me.,
tros (2$0 m) , oitenta e SeIS, graus e
cinco -minutos sudeste «liSO ,05' SE);
seiscentos e sessenta metros (660 In) ,
vinte graus e quarenta ecin'C? _mí.,
nutos noroeste (20045' NW); IDlJ:l qtnnheitos e trinta. metros (1.6·30 m) ,

DEORETO N.· 23.291 - DE 8
DE JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiroElias Neves dos Santos a pesqui~
ser lamas sulfurosas .em Santa'
Cruz Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, TI.O r, e nos têrmos dos arts. 152
montante. Seiscentos e cmqüersta me.,
e 153 da Oonstttulção decreta:
tros (650 m) , trinta _e sete graus e
Art. 1.0 Fica autorizado- o cidadão
cinqüenta minutos nordeste (3'1°,,;.50'
brasileiro Elias Neves dos Santos a
NiE) ;
duzentos e cinqü-enta: lY!-~tros
pesquisar lamas sulfurosas em torre(250m), cinqüenta graus e cinqüenta . nos de sua' propriedade situados no
minutos noroeste (50 0 50' NW) ;. &eISlugar denominado Campo da Pedra
eerrtos metros (600. m) , trinta e sete
e Pedra de Guaratlba, em Santa Cruz,
. graus e dez minutos sudoeste (37°. 10'
Federal, numa área de cento
sw: : mil e novecentos n:-ertr~s C1.90() Distrito
e vinte e sete hectares (127 ha) enmetros), pelo taâveg do rIO 'vila Nova
cravada entre a estrada da 1L'1a e o
e para montante até o ponto de paI..,.
lia Pírakê e delimitada por um pclí.,
tida. Esta autorização é outorgada
gono irregular que tem um vértice na
mediante as condições constantes do . foz
do rio Pirakê, e os lados, a partir
parágrM"o único do art. 2,8 do Código
do vértice considerado, têm os seguinde Minas e dos ac-tigos 32, 33, 34 .e
tes
comprimentos
e rumos magnéticos:
suas alíneas, além das seguintes e de
novecentos e cinqüenta metros (950
outras constantes do mesmo Código,
metros), cinqüe-nta e oito graus e
não expressamente mencionadas neste
trinta minutos nordeste (58° 30' NE);
decreto.
novecentas e oitenta metros (980 m) ,
. Art. 2.0 O ooncesstonárlo da autotrinta e quatro graus e trinta mirização fica obrigado a recolher aos
nutos nordeste (340 30' NE); cento e
'COfres públicos, na f,orJ?a .d~ lei,.~os
oitenta metros (180 m) , cinqüenta e
tributos que forem devidos a Umão,
cinco graus e trinta minutos noroeste
'ao Estado e ao Município, .em cum'prlmento ao disposto no art. 68 do" (55 0 30' NW); dois mil cento e dea
metros (2.110 m) , .sessenta e cinco
Código de 1!inas.
graus sudoeste- (65 0 SW); trezentos e
A~t. 3.0 'Se o concessionário da
dez metros (310 m) , sul (S); seteautorização, não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a aucentos e dez metros (710 rrn , setenta
'torízação de lavra será declarada ca.,
e dois graus e trinta minutos sudeste
'duca ou nula, na forma, dos artigos
(72' 30' SE).
'37 e 38 do Código de Mdnas ,
Art. 2,0 O título da 'autorlzaçâo de
Art. 4,0 As propriedades vizinhas
pesquisa, que será um '1.- via autêntica
estão sujeitas, às servidões de solo e
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
'6'U1bso10 para os fins da lavra, na tor.,
duzentos e s-etenta cruzeiros (Cr$ .•
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
1. 270,00) e será transcrito no livro
Minas.
próprio da Divisão de Fomento da
Art. 5.° O concessionário da auProdução Mineral do Ministério da.
'torízaçâo será fiscalizado pelo Depar-.
Agricultura.
.tamento Nacional da Produção Míne.,
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
mal do Ministério da Agrtcuâtura e goem contrário,
zará dos favores díscrímânados no eeRio de .Ianeiro, 8 de julho de 1947,
'tdgo 71 do mesmo Código.
126.0 da, Independência e 5B.o da ReArt, 6.1;1 A presente autorização de
pública.
lavra não está sujeita ao pagamento
EuRICO G. DuTRA.
da taxa prevista no art. 31, parágrafo
Daniel de Carvalho.
único do Código de Mlnae, ex-oi do
act. 51 do Decreto-lei n.? 4.655, de 8
DECRETO N.o 23.292 - DE 8 DE
de setembro d-e 1942.
JULHO DE 1947
Art. 7.0 Revogamcse as disposições
i126.0 da Independência e 5B.o. da. Re_
Concede autorização para funcionar,
em contrário.
como emprêsa de energia elétrica, à
Rio de Jan-eiro, 8 de julho de 19"47,
Companhia Huiro-Blétríca Aguas
pelo talveg do rio Vila

.No~a

pública.

e para

Negras.

G. DuTRA.
Daniel de Carvalho.
EURICO

O Presidente da Repuolíca. usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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(50Gm), setenta e seis graus €" quatendo em vista o disposto no art. 1.0 . renta mínutos-nordeste (76° 40' NE);
.
tio Decreto-lei n.v 938, de 8 de dezem- quinhentos e cinqüenta metros
bro de 1938, e- o que requereu a ínte- "(550m) ,treze graus e vinte minutos
ressada, decreta:
noroeste (13° ,20' NW): quinhentos e
dez metros (510 m) , oitenta e sete
ArL 1.0 E' concedida à Companhia
graus e cinqüenta e nove minutos suHidro-Elétríca Aguas Negras, com sede em Ituporanga, município de Bom -doeste (870 59' SW).
Retiro, Estado de, Santa Catarina, a
Art. 2.0 O título da autorização de
autorização para funcionar como em- pesquíaa, que será uma via autêntíca
prêsa de energia elétrica, de que tra- dêste Decreto, pagará a taxa de treta o art.; 1.0 do Decreto-lei n.e 938, de zentos cruzeiros' (CrS 300,00) e será
8 de dezembro de 1938, ficando a mestranscrito no livro próprír, da Divisão
ma obrigada, para seus objetivos, a de' Fomento da, Produção Míneral do
satisfazer integralmente as exigências Ministério da Agricultura.
do Código de Aguas (Decreto número
Art. 3.° Revogam-se as disposições
24.643, de 10 de julho de 1934), leis
subseqüentes e seus regulamentos, sob em' contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
pena de revogação do presente a-to.
126.° da Independência e 59.0 da RepúArt. 2.°
O presente decreto entra
em vigor na data da sua publtcaçâo, blica.
revogadas as disposições em contráEURICO G.· DUTRA
rio,
'
Daniel de carvalho
Rio -de Janeiro, 8 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da,
Repúolíca ,
DECRETO N.o 23.294 - DE 8 DE
EURIco G. DUTRA.

'tdgo 87, inciso I, da Constituição, e

JULHO DE 1947

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.293 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cuiaâão brasileiro .Joãp
Evaristo Tre-visan a pesquisar areia
e associados no município de Lmbuial, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe _confere o artigo
8'l, n.v I, 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 J oâo Evartsto" Trevisan a
pesquisar areia e associados em terrenos de. propriedade de, Regina Berton
situados no lugar denominado oam,
pimnha, distrito e município de Imbuial, Estad-o do Paraná. numa área
de trinta hectares (30ha) delimitada por um polígono que tem um vértice a trezentas e trinta e cínco metros (335m) no rumo magnético nove
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (9° 45' SE) do quilômetro trinta
e seis (km 36) da rodovia curitiba~
Imbuial, e os lados, a partir do vértice consíderado, têm 03 seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e cinqüenta metros (650m) ,
treze graus e vinte minutos sudeste
(13° 20' S:E); quinhentos metros

Autoriza o ceaoaao brasileiro Aristides
Coelho dos santos a pesquisar cassiterita e associados no município de
Rezende Costa, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

atribuição que lhe confere o' artigo
87" n.v I, da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de- 2,9 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aristides Coelho dos Santos a pesquisar cassiterita e associados em terrenos de propriedade de
Alcides Rezende Maia, situados no .lugar denominado Fazenda Oarapína,
no distrito e município de Rezende
Costa, Estado .de Minas Gerais, numa
área de vinte e oito hectares e oitenta
ares (28,80ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatro. centos e quaren ta e cinco metros ....
(445m) no rumo magnético trtnta e
dois graus e trinta minutos sudoeste
(32° 30' SW) da barra do córrego da
Gemaria, afluente pela margem direita do córrego da Fôlha Larga, e os
lados divergentes 'do vértice considerado têm: quatrocentos e oitenta metros (480m) e rumo dezessete graus
noroeste (17° NW) magnético. seísoen-.
tos metros (600m) e rumo setenta e
I três graus nordeste (73° NE) . magnético.
da
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DECRETO N.' 23.296 ~ DE 8 DE
JULHO DE 1947

Art. 2.° O titulo da. autorização d-e
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre.,
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no uvrc próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-s.e.as dísposlçõee
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
126.° ,da Independência e 59,0 da Re

pública.

EURICO G.

Autoriza a Companhia Sul Mineira de
Eletricidade a construir uma linha
de transmissão entre a cidade de
Machado e o -local da cachoeira do
POÇOI Fundo, no rio Machado, Estado de Minas Gerais.
.

R

.

DuTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 23.295 - DE 8
DE JULHO DE 1947

Renova o Decreto n.O 18.499, de 27
de Abril de 1945

b Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI.o I, da Constituição e tendo

em vista o que dispõe o Decreto-lei

n,v 1.985, de 29 de Janeiro de 19-10
(CÓdigo de Minas), combinado com o
Decreto-lei TI.o 9.605, ele 19 de Agôsto
de 1946, decreta:

Art. 1.0 Fica renovada pelo pra-

zo improrrogável d-e um (1) ano, nos
têrmos da letra 0, do art. 1.0, do De~

ereto-lei n.c 9.605, de 19 de Agosto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Jovino Silveira, pelo 'decreto núm-ero dezoito mil quatrocentos e noventa e nove' (18.499),
de vinte e sete (27) de abril de mil
novecentos e quarenta e cinco (1945),
para pesquisar .águas minerais, ter'mais 'e gasosas no munícípío de Serra
Negra; Estado de São Paulo.
Art. 2.° O título da' autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará 11 taxa de trczentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e .será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
.Ministério da Agricultura.
.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
12e.0 da Independência e .59.0 da }?P.pública.
EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.

>

O Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos térmos do Decreto-lei n.0,2.059,
de 5 d-e março de 1940,
Considerando que o Cons-elho Nacional de .éguas e Energia Elétrica jutgol). conveniente deferir a medida requerida pela interessada,
Decreta:
Art. 1.0 A Companhia Sul Mineira
de Eletricidade fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão em circuito singelo, trifásico,
sob a tensão nominal de 44.000 Volts
e a frequência de cinqüenta ciclos por
segundo entre a cidade de Machado
e o local da cachoeira do Poço Fundo,
no rio Machado, município de Gimirim, Estado de Minas Gerais.
II - Executar as instalações de
transformação e de manobras necessâlias nos extremos da referida linha.
Art. 2.° Sob pena de caducidade
da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I ,- Registrá-la na Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, dentro de trinta (30)
dias a 'Partir de sua publicação.
II
Apresentar à Divisão de
Aguas, dentro de noventa (90) dias da
data de publicação dêste decreto, 0&
estudos, projetos e orçamentos das
obras.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo da alínea II poderá ser prorrogado, por
justo motivo, pelo Ministro da Agrícultura, ouvida a mencionada Divisão
de Águas.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em ~ontrário.
Rio de Janeiro 8 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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Decreto-lei n.o '3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Suprime' cargo extinto
. Art. l.°Fica suprimido um. (1)
cargo da classe I da carreira de EsO Presidente da República, usando
tatístíco-Cartografíata do Quadro SUda 'atribuição que' lhe confere o arplementar do Mínístérío da Agricultutigo _87, item I, da Oonstítuíção, e
rac vago em virtude da promoçã-o de
nos têrmos do art. 1.0, alínea ~ n do
Artur' Cardoso de Abreu, devendo a
Decreto-lei n." 3.HI5, de :14 de abril
dotação ccrrespondertte ser levada a
de 1941, decreta:
. crédito da conta corrente do Quadro
Art. 1.0 Ficá suprimido um (1)
Permanente do mesmo Mtnistério.
cargo, padrão L, da carreira de TécArt. 2~0 Revogam-se as dísposiçôes
nico de Avicultura do Quadro Suple- em contrário.
mental' do Ministério da Agricultura;
Rio de Janeiro, 8 de julho, 12S.oda
considerado extinto pelo Decreto-ler
DECRETO N.o '23.297 -

DE 8

DE JULHO DE 1947

n.o'9.577, de 13 de agôsto de 1946, fi-

Independência c 59.° da República.

cando sem aplicação a dotação correspondente.
. Art. 2.° Revogam-se as .disposlções
em contrário.
R-io de Janeiro, 8 de julho, 12-3.° da,

Daniel de Carvalho .

Independência e 59.° da República
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho
DECRETO N.o 23.293 - DE 3
DE JULHO DE 1947

Swprime cargoe'xtinto
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere 'J artigo 8'1, item I, da Constituição, e
nos termos 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 t L)
cargo da classe G da carreira de O'Q-

servador Meteorológico do Quadro Suplementar, do 'Ministério da Agrfcultura, vago em virtude da promoção de
Aristeu Trindade Mata, devendo à, dotação correspondente ser levada a cré-

dito da conta corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho, 126.'J da
Independêncta e 59.° da R-epública.
G. DUTRi\.:
Daniel de ew·valho.
EURICO

DECRETO N.023.299 - DE S
DE JULHO DE 1947
Suprime cargo extinto

O .Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item X, da Constituição, e
nos têrmos do art.1.°,alinea n do

EURICO G; DUTRA.

DECRETO 101.° 2·3.300 - DE
DE JULHO DE 1947

a

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87) item I,. da Constituição,e
nos tôrmos 'do art. 1.0, alínea n do
Decreto-lei n.o3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois <:&)
cargos da classe E da carreira de
Economista Rural do Quadro Suple-'
montar do Minístéríc da Agricultura.
vagos em virtude das promoções de
Laurentíno Gomes da Silva e de Antônio Bítencourt Lomardo, devenrto va
dotação corre-spondente ser levada
crédito da conta corrente do Quadto
Permanente do mesmo Ministério:
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro, 8 de julho, 126.° ela
Independência e 59.° da' República.

a

EURIco G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
DECRETO N.' 23.301 DE 8 DE
JULHO DE 1947
Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando

da atribuição que' lhe confere o artd..
go 8'1, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre..
to-lei n.c 3.H~5, de 14 de abril de U4}.,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos nove '(9)
cargos da classe .1 da carreira de -Meteorologista do Quadro Permanente
do' ,Ministério da. Agricultura, vagos
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em virtude das promoções de Rubem
Cordovil, Leví de Ereâtas "Lomelíno,
José Reis e Silva, Jací de Oliveira Gon.,

çalves, Everardo Marques de cervalho, Fernando Cordovil Filho, Fran..;

cisco Moita Caeiro, Reinaldo Vicente Bulcâo Viana e Otávio Alber.,
-naz, 'devendo a dotação correspcndente ser levada a-crédítotda conta corrente 'dó mesmo Quadro e Ministério.
.... Art. 2.° Revcg am-se as disposições
em contrário.

manente do, Ministério da Agricultura.

vagos em virtude das promoções de
RossiiJ.i Veras Saldanha, Pedro Aires"
e de Zacarras Cristina, devendo a dotação correspondente ser levada a cré.,
dito da conta corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições,
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de Julho de 1947,
126.° da Independência e -59.0 da República.

Rio de Janeiro. 8 de julho-de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO G.

DUTRA

Ceriatno

DUTRA

Daniel _<.0e canxuno

DEORETO N.' 23.302 DE 8 DE
JULHO DE 1947

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
.Arb. . 1.0 Ficam extintos doiJs (2)
cargos da classe E da carreira de' Calculista do Quadro Permanente do Mi-

-ntsténo da Agricultura, vago em vir-

tude da promoção de Roberto da Fon.,
soca e Silva e da exoneração de Armaneio Pereira Leite, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se- as disposições

em 'contrário.

DECRETO N.o' 23.304 DE 8 DE
JULHO DE 1947

Extingue cargo excedente

O Presiden~ da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre-

to-lei n.c 3.195, de 14 de abril dto 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da classe H da carreira de Estatístico-Auxiliar do Quadro Permanente do
Ministério da Agricultura, vago em
virtude da 'nomeação para outro cargo de Lineu Maria vteéra, devendo a
dotaç __ correspond-ente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministérió
Ar,t. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
da Independência e 59.° da Repú-

EURICO G.

1~6.o

DUTRA

- Daniel de Carvalho

blica.

EURICO G.

EURICO G.

Daniel de

DUTRA

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.' 23.303 - DE 8 DE
JULHO DE 1947

Extingue cargos exceâentee
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Oonstítuíção, e nos
têrmos do arb. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de' 1941,
decreta:
Art.. 1.0 Ficam extintos (3) cargos da
classe E da carreira de Olassíffcador
de Produtos Vegetais do Quadro Per-

lDECiRlETO N.' 23.305 - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Extingue" cargo excedente
O Presidente da República, usando
ida

atribuição que lhe confere o ar.,

tdgo 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.c 3.,196, de 14 de abril
d~ 19~1,

decreta:

Fioa extinto um ('.1) CM'go da orasse L -da carreira de Médico
A,rt.

1.0

do Quadro Permanente do Ministério
da Agrícuâtura, vago em vírbude da

promoção de. Luiz Augusto Morízot

Leite, devendo _a dotação coraespon-
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,

dente .ser levada a crédito da conta

corrente do mesmo Quam-o e Miros-

tério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rí.o de Janeiro, 8 de julho de 1947,
125.° da Independência e 59.° da Re.,
pública.

Art. 2.° Revogam-se '2,S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de juthoüe 1947,
12:6.° da Independência e 59.° da Re-,
pública.
EuRIco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

EuRICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRJETO N.O 23.300 - DE 8 DE
JUiLHo DE 1947

Extingue cargo exc,edente
O Presidente da 'República, usando
de adríbuição que jhe confere o ar':"
ljj,go ar1; ítem I, da Constituição; e

mos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n." 3.19-5, de 14 de -abrtl
de 194~, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um O) ear.,
go da classe G da carreira de Esta_
tístico-Auxilíar do Quadro Perma.,
nente do Mínistérío da Aga-ícultura,
vago em virtude da promoção de Guí.,
Iherme Augusto dos Anjos, devendo a
dotação correspondente .ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
. 'Art. 2.° Revogam-se aa.snsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
12f3.o da Independência e 59.° da República.
li'TJRlCO

G.

-DuTM.

DEORJETO N. o 23 .300 - DE 8 DE
.mLHO DE 1947
Extingue cargos excedentes
O Presidente. da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos d-o 'art. 1.0, alínea n, do
'Decreto_lei n.c 3.195, de 14 de abril
d-e 194-1, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3.)
cargos dia classe L da carreira de Odí.,
cíal Admindstratrvo do Quadro Per.,
manerrte do Ministério da AgricuL
ture, vagos em virtude da promoção
de Antônio de Banas Oerqueíra Lima
e das aposentadorias de Oscar Mí.,
rànda Pacheco e de Luiz Leclerc Rai.,
mundo da .Siâva, devendo a dotação
corresp-ondente ser levada a credito
da conta corrente do mesmo Quadro
e Mímstérío .
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
"
.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
126. 0 da Independência e 59.0 da Re.,
pública.
G. bUTRA.
Daniel de Carvalho.

EuRICO

aniel de Carvalho.

1JJEC!RiETO N.' 23·.3m - DE 8 DIE
.roLHO DIE 1947

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúblícá, usando
da atribuição que 1111·e confere o ar!Ugü ar1, ítem I, 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 extintos dois (2)
.cergos da classe I da carreira de Mé.,
díco do Quadro Permanente -do Mí.,
nlstérío da Agricultura, vagos em vír.,
tude da promoção de Antônio Viana
'e dia exoneração de José Amazonas
Lira Palhano, devendo a dotação corresp-ondente se-r levada a crédito da
-conta corrente do mesmo Quadro e
.Mínístémo .

DEC.RETO N. o 23.309 - DE 8 DE
JULHO DE 1947

SupriJme cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição qUF,! lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
térmos do art. 1. 0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de aorü de
1941, decreta:
)
Art. 1. ° Ficam suprimidas quatorze
(14) cargos da classe G da carreira de
Almoxarífe do Quadro Permanente
do Ministério da Agricultura, vagos
em virtude das promoções de· Fírmí.,
no Lages de Oliveira, Raul de Souza
Viana, Oton Monteiro da Silva, Mu-,
rilo José da Silva, José Vital Belo
Wanderley, Anterior de Moura, An-,
tônío Alves da Cunha, Ottomar Kappel Filho, Júlio Cândido de Pedro
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de Barros raaceco, Jano Corrêa Neto
e de Ascendino Leitão Farias, do Ialecimento de Benedito Joaquim dos
Santos, e da 'transferência .de Carlos
Blaechke, 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, 8 de julho de 1947,
126:° da Independência e 5-9. 0 da Re-

o

tar do' Ministério da Agricultura, .vagos em virtude do falecimento de Narciso Alves Bezerra e da promoção de
Manuel Eugenio Freire, 'devendo a
dotação correspondente ser levada 3.:
crédito da CC'1lta, corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59. 0 da República.

pública.

EuRICO G.

EURICO G. DU1RiL

DUTRA.

Daniel de Carvalho'.

Daniel de Carvalho.

DEORErO N.o 23.310 DE 8 DiE
JULHO DE 19{7
suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril de

1941, decreta:
Art. 1. 0 Ficam suprimidos sete (7)
càrgos da classe C da" carreira de
Contínuo do Quadro Suplementar do
Ministério da Agrfculturà, vagosém
virtude das promoções de Gelcemíno
Lopes, Armando Mosca,
Otavíano
Ferreira da Silva, Joaquim Alves da
Cunha, Laudelino da Silva e de Pedro
Carneiro Vieira Filho e da, exoneração
de Joaquim Maia,' devendo a dotação
.correspondente ser levada a crédíto
da conta corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 d"é julho de 1947,
126. ° da Independência e 59. ° da. República.

DEcRETO N.O 23.312'- DE 8 DE
JULHO DE 1941

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República; usando
'da atribuição que lhe confere o artigo, 37, item I, da Constituição,·e nos
têrmos do art. ].0, alínea n, do Deereto-lei n,« 3.]95, de 14 de abrfl de
19'41, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe F da carreira de
Dactilógrafo do Qua-dro Suplementar
do, Ministério da Agricultura, vagos
em virtude da nomeação para outro
cargo 'de Paulo. Coriolano 'runes víana, da. exoneração de Lucilía de Oli~
veira Godói. e das promoções de 're,
resa de Sousa carvalho Dias da Oos-·
ta, Francisco Meta e Henriqueta Herbster Roca, devendo a dotação correspondente ser. levada a crédito da
conta corrente do Quadro Perrrianente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as 'disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro, 8 d-e julho de 1947,
126. 0 da Independência e 59. 0 da República.

EURICO G. DUTRA.

EURICO G.

Daniel de Carvalho.

Danie~

DECRETO N.o 23.311 - DE 8 DE
JULHO DE 19{1
suprime cargos extintos
O Pr-esidente da· República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1. 0, alínea n, do De-

ereto-lei n.c 3.H)·5, de 14 de abrfl de.
1941, decreta:
'
, Art. 1. ° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe. E da carreira de' Auxiliar de Ensinado Quadro Suplemen-

DuTRA.

de Carvalho.

DECRETO N.' 23.313 - DE 8
DE JULHO DE 19{7 .
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição', e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de1941, decreta:
Art , 1.0 . Ficam suprimídos qua ...
torze (Lé). cargos da classe B da correira de Observador Meteorológico do
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Qúâtl;ro Suplementar do Mínístérlo da
AgricUltura, vagos em virtude dás promoções de Laura Rebouças, .Jurandir
Bàdiní Rocha, Deolíndo Lima, José
pnrtugal da Silva Santos, Benedito
Ferreira da. Silva, ElvinoFriederich,
Manuel Clóvis Casslano, Sebastião José
Gonçalves, Francisco Gomes Palmeira, Manuel Paulino da Silva e de João
Xavier Teíxeíra, da exoneração de.
zeníte Reis, do falecimento de Luís
Fernandes Barreiros e da nomeação
para outro cargo de Càmilo Leite,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta corrente' do
Quadro Permanente do mesmo Mlnístérío.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro" 8 de julho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da' EE::~
pública.
EURICO G. DUTR x •

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.314 ~ 'DE
DE JULHO DE 1947

1}

Suprime cargos extintos

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 c1asseD da carreira de
Prático de Laboratório do Quadro
Suplementar do Ministério da Agrl-'
cultura, vagos em virtude da dermcsâc
de Maria da Conceição Gonçalves de
Azevedo e da promoção de Adaurt
Célio de Queirós, 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, 3 de julho de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTR._.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.0·23.31Ei -

DE 3
DE JULHO DE 1947.
Aprova o Regimento da Seção de Se·gurança Nacional do Ministério àa
Viação e, Obras Públicas.

O Presídente .da República, usando
de, atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, de;.
créta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento, que com êete baixa, assinado
pelo Ministro da Viação e Obras PÚblicas, da Seção de Segurança Nadonal do Ministério da Viação e Obras
Públicas.

.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8- de julho de 1947"
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. :qUTRA.

Clovis Pestana.

Regimento da Seção de Segurança Nacional do Ministério
da Viação e. Obras Públicas ,
Art. 1.0, A Seção de SegurançaNa~
cíonal do Ministério da Viação e Obras
Públicas, diretamente subordinada ao,
Ministro, manterá estreita ligação com
a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, à qual prestará.
tôdas as informações que lhe forem soIícrtadas, 'e terá as finalidade-s, atribuições' e organização que lhe são definidas no presente regulamento.
I -

DAS FINALIDADES

Art. 2,° A Seção de segurança Nacional do Ministério da Viação eObras Públicas incumbe de um modo
gera.l:
a) . estudar, no tempo de paz, os
problemas que se relacionem com os
interêssea da segurança nacional no
âmbito das atribuições do Mínlstério
princlpalmente cs concernentes ao papel que lhe caberá desempenhar em,
tempo de guerra;
b) assegurar nos assuntos de sua
competência as relações entre o Mlnistro, -a Secretaria Geral, o Estado
Maior Geral e os outros Ministé-.
rios:
c/ colaborar no Plano IndÚstrial e
Comercial da Secretaria Geral, estu~
dando o desenvolvimento do sistema.

de comunlcaçôes, no Interêsse das. indústrias e do comércio da Nação durante a guerra, em harmonia com as
necessidades militares definidas pela
4.tl Seção do Estado Maior Géral;
d) colaborar no Plano Esconômico
da Secretaria Geral no sentido de
melhorar a eficiência dos transportes
marítimos, fluviais, terrestres e aéreos, bem como dos sistemas detrans-
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missões telefônicas, telegráficas e radiofônicas;
e) propor ao Ministro o programa de
ação do Ministério' nos assuntos' que
digam respeito à segurança nacional;
f) elaborar os planos de reorga-

nização .e de' administração a serem
postos em vigor por fôrça das necessidades do funcionamento do Ministério em tempo de guera, compreendendo a transformação de órgãos exístentes, a supressão de certos órgãos
e a criação de outros. definindo as
atribuições que cabem a êsses diversos órgãos mínteter.aâs ;
g) encarregar-se das relações com
as organizações de ordem privada, a
fim de assegurar as soluções mais
convenientes das questões de ínterêsse comum entre .êstes e o Ministério.
Art..3.0 Compete "à Seção, particularmente:
a) estudar e dar parecer sõbre as
questões que lhe forem submetidas
pelo Ministro;
b) propor ao Ministro as medidas
necessárias à pronta solução de questões dependentes do Ministél'io, ou
outros Ministérios, que interessem à
segurança, nacional.
~rt. 4,~ Cumpre ainda à Seção coIígir e ordenar todos os elementos
técnicos, estatísticos e informativos
referentes aos serviços de transportes,
comunicações € transmissões, dependoentes do Ministério da Viação e
Obras Públicas .
§ 1.0 'Transportes:
a) informes -relatlvos ao estado e
necessidades de aperfeiçoamento e
ampliação das vias de transportes terrestres e fluviais;
b) idem dos portos marítimos e fluviais;
c) inventário do maÍ!l~9aJ 'de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo
e fluvial;
d) posssbíhdade de aprovedtamento e
de .mcbilízação em caso de guerra, de
todo' o aparelhamento de transporte
civil, comercial e postal;
e) problemas gerais referentes aos
transportes em período de guerra,
§ 2.0 Comunicações e transmissões:
a) informes relativos ao estado e
necessidades de aperfeiçoamento e
ampliação, das redes telegráfica, rádio
e postal;
b) inventário do material 'de comunícecões .e transmissões:
cj . problemas gerais de organizacão
das transmissões, em, tempo de guerTa, da correspondência postal, tele-

fônica, telegráfica, inclusive pelo cabo
submarino, rádio-telefônica e rádiotelegráfica;
d) fiscalização, censura, apreen..
são ou fechamento de estações rádioemissoras informativas ou rádio-te..
legráficas noticiosas (serviço de imprensa) .
CAPíTULO U
DA ORGANIZAÇÃO

A:J:"t. 5.° ~ A Seção de Segurança
Nacional do Ministério da Viação e
Obras .Públícas será constituída por
uma direção um corpo técnico e uma
secretaria, nas seautntes condições:
a) a direção será exercida pelo diretor, assistido por um secretário, seu
substituto imediato;
b) o corpo técníc'o compor-s-e-á de
um _engenheiro ren-ovtérto, um engenheiro rodoviário, uni engenheiro - de
portos e navegação e um engenheiro
de Correios e Telégrafos;
c) a secretaria compor-se-á de um
s-ecretário, um encarregado d-eexpedíente e dos funcionários e auxiliares
que se tornarem necessários à ,execução
dos serviços, e será 'o órgã-o encarregado do expedlenté. correspondência. arquiv-o, protocolo, legtslaçâo e cadastro,
cabendo-lhe também providenciar sô,
bre a guarda, a ordem e o asseio das
dependências ocupadas pela Seção.
Parágrafo único - Os trabalhos de
natureza técnica serão coadjuvados
pelos auxílíares técnicos desenhistas e'
calculistas que forem necessários.
, CA.J?íTULO UI
DO FUNCIONAMENTO

Art, 6.0'~ A Seção de Segurança
Nacional do Ministério da Viação -e
Obras Públicas terá instalações próprias e privativas no e·ãificio sede do
Ministério.
A.rt, 7.° - A Seção poderá solicitar
do Ministro a colaboração de qualquer
funcionário especializado ou administrativo do Ministério.
.ArL 8.° ~ Por convocação especial
do Ministro ou do diretor ,quando autorizado, pode colaborar nos trabalhos
da Seção qualquer p-essoa estranha
aos serviços do Ministério, desde que
de reconhecida Idoneidade profissional e moral.
Art. 9.° -,Se:nJ-;pre que nas questões
em estudo na seção se apresentarem
aspectos jurídicos a esclarecer, poderá ser diretamente solicitada a audí-
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'ênúia do. ConsuLtO! Jurídico de Ministério.
.
Art. 10. A Secretaria funcionará
.com o, seu pessoal e o secretário, trabalhando no horário estabelecido para
o expediente das repartiçõés do Ministério.
.
lut. 11. O sistema de trabalho do
.corpo técnico será de molde a permítir que os técnicos continuem a servir
mormalmente em suas repartições muito. embora tenham os trabalhas urgent-es da Seção, precedência sôbre
os da sua repartição.
Art. 12. O diretor convocará reu.níões periódicas de todo o corpo téoníco 011 de alguns dos seus membros,
conforme os interêsses do serviço.
AJ:t. 13. Das reuniões da Seçã anão
.se lavrarão atas.
Art. 14. A Seção poderá agir, por
.ordem do Ministro, junto aos Depar-.
tamentos . dependentes do Ministério,
na coleta de dados e informações de
que necessite.
Art. 15. Sempre que for julgado conveníente, a Seçã-o poderá orientar e
acompanhar a execução dos trabalhos
solicitados aos órgãos técnicos e admi.,
-nísbratívos do Ministério. designando,
-para tanto. um ou mais dos.seus mem'bros .
Art. 16. O Diretor deverá comparecer
ddáriamente à Seção, para despacho
do expeddente.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 11., Aodiretor da Seção compe-

te de modo geral:

a) orientar, dirigir e fiscalizar os
trabalhos a cargo da Seção;
,
b) . distribuí-los pelos
membros do
.corpo técnico; designar relatores para'
os assuntos submetidos ao exame ou
parecer da Seção;
c) elaborar o programa minucioso'
de estudos da Seção tendo em vista
a organíção d015 planos de sua competência;
d) convocar a-s reuniões do corpo
'técnico:
e) solicitar ao Ministro as providências ,imprewindiv·eis à orgamzaçâo,
funcionamento e cabal desempenho
d'i!f atribuições da Seção;
f) manter o Mini.stro constantemen;
te informado, sôbre os trabalhos;
g) assegurar estreita e permanente
Iígação . da Seção com a Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional;
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h) assinar o expediente da Secção
ou delegar competência ao Secretário
para fazê-lo.
Art. 18. Ao Secretário de Seção
compete:
a) auxiliar o diretor;
ti) substituí-lo nos seus impedimen-

tos;

c) dirigir o expediente diártc da
Secção, organizar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria (expediente, pro;

tccolo. arquivo, cadastro) ;
d) assegurar, em nome do diretor,
as: ligações da Seção com a Secretaria Geral do Conselho de Segurança
Nacional. com as demais secções e
com as repartiões do Mínístério:
e) manter o diretor ao corrente do
serviço diário e propôr-Ihe as providências que julgar necessácías para a
Sua maior eficiência;
f) executar os estudos que lhe tenham sido confíedos pelo diretor.
Art. 19. Ao encarregado do ÊxV;eR
diente ca be:
a) fazer ou mandar fazer ..sob B.S
suas vista-s, o expediente da Seção;
b) zelar pela bôa ordem das depea-

dêncías da Seção;
c) dar vista dos processos e demais
documentos sob a sua guarda aos
membros do corpo técnico.
Art. 20. Aos membros do Corpo Técnico da Seção case:
a) realiza__r os serviços e-estudos que
lhes forem cometidos pelo diretor;
b) emitir parecer nos processos que
'lhes forem dístríbuídos;
c) cooperar com a éíreçâo para a.
máxima eíeícíêncía' da Seção:
d) manter ligação p armauente com
a Secretaria;
e) comparecer às reuniões para que
tenham sido convocados.
Art. 21. Aos funcionários da Secretaria da seção, compete:
a) executar os serviços que lhes foIrem atribuídos pelo Secretário;
b) zelar pela bôa ordem das Insta-.
laÇÓ8S e pela eficiência dos. serviços 6
seu cargo.
Art. 22. A todos Os componentes da
Secção corre o dever de:
a) cumprir e fazer cumprir as ordens do diretor';
.
,
b) guardar absoluto sigilo sôbre c
trabalhos da Seção.
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CAPiTULO

V

DO ,PESSOAL

Art. 23. O quadro do pessoal da Seção der Segurança Naeíonal do Mínísté-.
rio da Viação, e Obras Públicas compreende o mencíonalo no artigo 5.0 do
presente, regulamento e seu parágrafo úníco.,
Art. 24. O diretor da Seção será
Engenheiro civil, de tirocínio comprovado em funções técnicas do -Mínistério nomeado por decreto da Presidente da República, e pod-erá exercer o
cargo cumulativamente com outro do
Ministério.
Art. 2.5. O secretário será Enge-'
nneíro civil de alta categoria -, do Ministério, designado por. portaria do Ministro, mediante proposta do' diretor;
para exercício exclusivo na Seção.
Art. za. Os membros .do corpo .,técníco serão designados, mediante proposta do- diretor, porvportarta do Ministro e acumularão as funções na
Seção comas das rapartdções em que
servirem.
Art. 27 ~ O pessoal do corpo admírristrativo, designado po-r' portaria do
Ministro, 8Há constituído do encerregado do' expediente e de funcionários
e auxiliares de 'repartições do Ministério e dos constantes da Tabela
Numéríca de Mensalistas (T. N. M.),
de que tratam os Decretos números
11.322 e 17.885 de 14 de janeiro de
1943" e 2-5 de fevereiro de 1945, e altera-da pelo Decreto n.s 20.285, de 28
de dezembro de' 1'945.
Art. 28. IV; funções exercidas n~
Seção de SEgurança Nacional do MInistério da Viação e Obras Públicas
constituem titulo especial de merecimento para aqugles que as desempenharem satdsfatôríamente a juízo do
Ministro.
CAPíTULO VI
DAS RELAÇÕES COM OUTRAS ;jJ:;ÇÕES DE
SEGURANÇA

Art. 29. A Seção de Segurança Nacional do Ministério da Viação e Obras
Públicas manterá relações diretas com
'as Seções de Segurança Nacional dos
outros Ministérios e com:
a) a Secretaria Geral do Conselho
deS€gurança Nacional;
b) o Estado Maior Geral;

c) os órgãos de direção dos servi~
çcs técnicos e administrativos -do seu,
Ministério;
d) as organizações oficiais, federais,
estaduais e muni<:ipais,e bem assim.
com, as entidades autárquicas e privadas de objeblvcs afins.
Art. 30. A Seção poderá solicitar e
os chefes de S-e-rviço do Ministério deverão fornecer todos os elementos e .
informações relativos aos serviços que
lhes são subcrdmados .
. Art. 31. A Seção prestará à Secre-.
taria G-eral as míormaçôes que esta
lhe sollcitar ,

Art. 32. Os estudos prévios necessários à fundamentação dos "planos
de guerra," -em como os elementos.
dêsses planos
serão encaminhados
pela Seção, com o visto ou aprovação
do Ministro à Secretaria Geral.
Art. 33. Os planos elaborados pel.a
Seção serão encaminhados pelo Mínístro ao exame e aprovação do Conselho de Segurança Nacional por int-ermédio da Secretaria Geral.
Art. 34. A Seção deverá solicitar à
Secretaria Geral os elementos de base para a e.aboraçâc dos seus planos.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35'. E'- vedado aos funcionários;
servirem-se de dados, .ínformações edocumentos" existentes na Secretaria,
ou em andamento na Seção, para
quaisquer objetivos alheios à matéria
do Serviço da Seção.
Art. 36. Sendo de natureza reservada todos os trabalhos cometidos à
Seção," é termínantemenae proibido o
acesso de qualquer pessoa estranha-às
suas dependências.
Art. 37. Os funcionários, técnicos
e administrativos,. são responsáveis
pela Integridade, exatidão e conferência dos documentos encaminhados aoseu estudo, bem assim pelo absoluto
sigilo de S'2US assuntos.
Art. 38. O diretor da Seção de Segurança Nacional e o secretário, em
exercido, gozarão de franquia postal
€ telegráflcr
Art. 39. 'I'ôdas as organizações oficiais, federais, estaduais e municipais,
bem corno as entidades privadas, empresas ou individuas que mantém, ou
exploram, serviços de transportes ou
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,comunicações, Inclusive tranvías urbanas e línhas telefônicas, ficam. obrl- .. '
gados a fornecer em tempo oportuno,
e períàdicamente, à Seção de segu-.
rança Nacional do Ministério da Viação e Obras Públicas todos os elementose informações de caráter es-,
tatístico, que lhes forem por esta solicitados.
Art. 40. Ficam autorizados o Diretor e o necretãno. em exercício, da' Seção,' a requisitarem os transportes de
p.essoal e material que forem necessários ao serviço, da mesma' Séçâo .
Art. 41. 'o orçamento do Ministério
da Viação e Obras Públicas consignará as verbas necessárias ao funcionamento permanente da Seção de Se'gurança Nacional, bem como ao desenvolvlmento e ampliação dos serviços a seu cargo.
Art , 42. Os casos omissos no presente regulamento bem Como as dúvidas que, porventura, possam suscitar em sua execução, serão resolvidos
pelo Presidente da República, por
proposta do Ministro da Viação e Obras
públicas. - Clóvis Pestana.

qüenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) .
Rio de Janeiro, 8 de julho de 19~7,
126,0 da Independência·e 59. 0 da
RepÚJblica.
EURIco G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.' 23.317 - J?E "
DE JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Aãmmis-:
trativo dO Estado doPará

O Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o acttEc. 87, item L da oonstttuíçãc e:te
acôrdo com o art. 12 do Ato das 01SPOSiÇÕE-3 Constitucionais Transitórias,
drcreta:
.
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho Administrativo 10 Esta.do ~o
Pará cujo arquivo será entregce as
auto;idades estaduais competentes.
Art. 2.° li:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação:' _
Art. 3.0 Revogam-se as dísposrçoea
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de, 1947,
126.0 da Independência e 59.° da 'Republica.
I

DECRETO N.o 23.316' - DE 8 DE
JULHO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos piíra
reforma da estação de Recife, na
linha Oeste da réae arrendada' li
The Great Western ot Brazil Railway Company uinutea.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. FIcam aprovados os
projetos na Importância total de ors
724..996,00 (setecentos e vinte e quatro mil e novecentos 'e noventa e seis
cruzeiros). os quais com êste baixam,
devidamente rubricados, para a reterma da estação de Recife, na linha
Oeste da rêde arrendada à The Great
Western of Braail Raílway Companv
Lírmted, devendo ns despesas relativas
às obras de remodelação da antàga estação Central, na importância" de C.r:$
396.'540,70 (trezentos e noventa e SeIS
mil ,e quinhentos e quarenta crnaetros e setenta centavos), correr à conta
de custeio daquela Companhia e, à
conta 'de capital. da mesma, as decorrentes da construção de dois acréscimos no, antigo prédio da eétacãc e"da
pavilhão .para. o nôsto médico, na importância de C1'$ 328.455,30 (trezentos
e víntee oito 'mil e quatrocentos e clnO

EURICO G.

DUTRA.

Benedito Costa Neto,

DEORETO N.' 23.318 _ DE·9
DE JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado de São Paulo
O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artas« 87, item I, da consti~?iÇão, e .~e
acôrdo com o arb. 12 do l'...GO das Df.._
posições constitucionais 'I'ransttórias,
decreta:
,
Art. 1.0 Fica declarado extmt... o
Conselho Adrníntstrattvo fie Estado de
São Paulo, cujo arquivo será entrel-'<l:~
às autoridades -estaduals;ompeten .es.
Art. 2.0 :f:ste decreto entrará em
V12'or na data de sua publicação.
_
Art. 3~0 Revogam-se as díspostçces
em contrário.
, Rio de dameíro, 9 de julho de 1947.
1?6,O' da 'Independência e 59.° da.r:.e-

pública.
EURICO G. DUTRA.

Beneâitc costa Neto.
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DECRETO N0 23.319 - DE g
DE JULHO DE 1947
Autoriza a firma Sclumker & Zweig a
comprar pedras preciosas

O Presidente da RepúbUc3., usando

t:," atribuição que lhe confere o artigc 87, número I, da Constituição, e
tvndo em vista o Decreto-lei n.v 466,
dr 4 de junho de 1938. decreta:

nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei núIr ero 466-, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma
via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da República
EURICO

Artigo úriieo. Fica autorizada a firma SChonkn & Zweig, estabelecida

G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.O 23.320, DE 11 DE JULHO DE 1947
Abre, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito
especial de Cr$ 1.500.000,00, para despesas com o Tribunal Federal de
Recursos.

O Presidente coa República, usando da atribuição contida no art. H,
da Lei n? 33, de 13 de maio de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Artigo único - Fica aberto, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de um milhão e quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 1. 500. 000,00), para atender às despesas, neste exercício, com o pagsrnento de vencimentos a juizes, material e gratificações a funcionários
designados para auxílíarem os trabalhos da Secretaria do Tribunal Federal
de Recursos, sendo:
Cr$ ,
Cr$
Pessoal

Vencimentos dos juízes
.
Gratificações aos funcionários designados
para auxílíarem os trabalhos da Secretaria
.

1.170.000,00
30.000,00

1. 200.000.00

.

300.000.00

Material

Despesas de material.

1.500.000,00

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURIC{)

G.

DUTR.~.

Benedicto Costa Neto.
Corrêa e Castro.

DEORETO N.o :13.321 - DE 11
DE JULHO DE 1947
Dedara extinto o Conselho Aàministratipo do Estado de Alagoas.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição"
e de aeôrdo com o art. 12 do Ato das
Disposições consutucionaís Transitórias, decreta:
Art. 1.· F1.ca declarado extinto o
Oonselho Administrativo do Estado

de Alagoas, cujo arquivo será entregue às autoridades estaduais competentes.
Art. 2.° :E:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as uisposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de
1947, 126.0 da Independência e 59,da República,
EuRIco G, DuTRA
Benedito Costa. Neto.
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DECRJETO N.o 23.322 '_ DE 11
DE JULHO DE 1947
Altera a Tabela. Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista, da
Base Aérea de Natal, da 2." Zona
Aérea, do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe contere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumertlrio-mensalista da Base Aérea de Natal, da 2."
Zona Aérea, do Ministério da Aeronáutica.

Art. 2.· A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 87.000,00 (oitenta e sete
mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba I - Pessoal, Consignação Ir
Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05
Mensalistas,
Anexo n.O 13, Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art. 3.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de Julho de
1947, 126.° da Independência e 59.·
da República.
EURICO G. DuTRA
Armando Trompowsky
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DECRETO N.' 23.323 - DE II
DE JULHO DE 1947
Prorroça, por 10 anos, a concessão
outoroaaa à Rãdio Dituscra Sào
Paulo S. A., para estabelecer um.a

estação roaoaxtusora.
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe contere "o
art. 87, n.c I, da Constituição, aten.,
dendo ao que requereu a 'Rádio D~~
rueora São Paulo S. A., e tendo em
vista o disposto no artigo 5.°, n.c XII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fic(;\. prorrogado, por llJ
anos, o prazo do contrato a que se
refere o Decreto n.e a05, de 8 de maio
de 1936, celebrado entre o Governo
Federal e a RádIO Difusora São Pau
1(') S. A., para o estabelecimento, ne,
cidade de São Paulo (Estado de sao
Paulo), de uma estação radtodírusora
sem direito de exclusívídade, obser ..
vades tôdas RS cláusulas que acompanharam o referido Decreto.
Art. 2.° A concessronárta não pu..
derá alterar em qualquer tempo seus
estatutos nem' fazer transferência de
acões sem Que tenha havido préV1cio
autorização do Govêrno .
Art. 3.° Para 03 efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
Ministérto da Viação' e Obras Públicas, no prazo de 60 dias, a partir da
publicação dêste Decreto no Dián'(\
Oficial, têrmo aditivo ao contrato de
4 de julho de 1936, registrado pela
Tribunal de Contas, em sessão de 18
de setembro dêsse ano.
Art. 4.° Revogam-se as díspost..
ções em contrário.
Rio .Ie Janeiro, 11 de julho 'te
19"'1, 126.0 da Independência e 99."
da República.
EURICO G.

DUT~A

Clovili Pestana.

IT)::mOREI'O N.o 2'3.3M - DE 14 DE
J'UIlHO DíE ~W'.l7
.
A utoriza o timcionamenio de cursos
da. Faculdade de Filosofia de Minas
Gerais.

O Presidente da República usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 87,item I, da Constituição, e nos
têrmos - do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de' 1938, de-

.
Artigo único. E' concedida, a partir de 1942, autorização para o run-

cre~:

CoI. Leis -

VoI. VI
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cíonamento dos cursos de Letras Anglo-Germânicas, F'ísrca Química, Pedagogia, História Natural e Didática,
da Faculdade de Pilosofía d-e Minas'
Gerais, com sede Em Belo Horizonte.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° 'da R~~
'pública.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani.
LECRETO N.' 23.325 - DE 14 DE
JULHO DE 1947
Suprime cargo provisório
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe COTl..1€re o ar-

tigo 87, item I, da Constituição,. e
nos têrmos do art, 1.0 alínea n,. do
Decreto-lei n.> 3.195, de 14 de Abril
de 1911, decreta:
Art.!." Fica suprimi-do um cargo
da classe 1. da car reírv de Conservador do Quadro Permanente d-o Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção -tc Ligia Martins
Costa, devendo a dotação correspondente ser levada a crecúco da contacorrente fo mesm-o Qua.dro do referido Ministério.
art: 2." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1·1 de Julho de
1047, 126.' da Indepei.dêncía e 59. 0
da Repúbli-ca.
EURICO

G.

Clemente

DUTRA.

Mariani.

N.o 23.32,.{) ~ DE 14 DE
. JULHO DE 194:7

D~RET'O

Declara de utilidade P1-lblica, paTa
desapropriação, o terreno que menciona, situado no tnurro do Tiral,
enz Natal, Estado
Rio Grande
do Norte.

ar)

O Presidente da Reoública, usando
da atribuição que lhe confere o artégo 8'7. o, Hem I, da Constituição, e
n-os têrmos do art. 6 o combinado
com a letra rn, do are. 5.°, do Decreto-lei n. ° 3.365, de 21 de Junho
de 1941, decreta:
Art. 1. o Fica declarado de utilidade
. pública, para desepropi iação, o terreno situado no bairro do 'I'Irol, em
Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, com a. área de 9{).QOO,OO me-

F. 3
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tros qUaàL,-c~m,1imitClca pelas avenidas: Marechal Hermes da Fonseca,
Antônio Basílio, Rui Earbosa.e Bernardo vten-a, de propriedade de
Amaro Mesquita.
Art. 2
O terreno a que se refere o artiac anterior tem a forma
devum quadrado cem a testada de
30e,00 metros de lado para cada uma
das avenidas mencionadas, e se destina à construção de uma "Escola.
Modêlo" pat-a a insta.ação da Escola Industrial de Natal.
Rio de Janeiro, 14 de Julho de
1947. 126.° da Indcpendéncia e 59."
da- República.
EURI(;,)

G.

Clemente

DUTP.A.

Iâariani, \

DEC'RETO N.? 23.327 - DE 14 DE
JULI-!O DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Domingos Deâeca a pesquisar caulim e associados no nuinicipic de Ubá, Estado de Minas Gerais.'
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo74,' letra 'a" da Constituição e nos
termos do Decr eto-lel n.c 1.985, de 29
de, janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
'
Art, 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro . Domingos Dedeca a '1es'qui-,
sai- caulim e associados em terrenos
situados no. lugar denominado São
Bernaedo, . n0 distrito e município de
Ubá, Estado do Minas Gerais, numa
área de dez hectares e sete ares ..... _
(10,07 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice na estrada
que, partindo da rodovia Ubá-Miragala vai ao local denominado Bernardos; a. noventa m-etros (90m) ,. no rumo
magnético trinta e dois graus noroeste
(32 0 "t-T·W) , ôa barra do córrego dos
Bernardos afluente - pela margem esquerda do rio Ubá, e os lados divergentes do vértice' 'considerado, têm:
cento'Te vinte e sete metros (127m),
sessenta graus nordeste (60 0 NE) magnético, setecentos e noventa e três metros '(793m), trinta graus noroeste ...
(30 0 NW) magnêtlco .
Art. 2.° Esta autorização

outorgada nos têrmcs 'estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
p-esquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentas cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio. da Dívl.é

são de. Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doe- Janeiro, 14 de julho de 1947,
126.0 da Independência e 59. 0 da República,
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23.328 - DE 14 DE
JULHO DE ,;9·17
Autoriza The Great W ester-a ot
Railway Company, Lmáted a
truir em Albuq1~p.rqu~ Né as
a que se retere o Decreto n. o
de 22 de lf1'aio de 19Hi.

Brazil

coescasas
21.150,

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lb.s confere o artígo 37, n. o I, da Constituição decreta:
Artigo único. Fica' a The Great

Western )f Brasil Ra.ilway Company,

Límited autorizada. a construir em
Albuquerque Né, na ünha Oeste da
rêde

arrendada

àquela

Companhia,

em conformidade oorú 8. planta de
Ioealizacão que cem este baixa devídàdameute rubrk.ada , as duas casas .para trabalhadores de linha cujos
projeto e orçamento "oram aprova21.150, de 22
dos pelo Decreto n
de Maio de 19'16, para serem construídas em Sertânía, r.a mencionada
llnha..
Rio de .Ianelro, 14 de Julho de
19/17, 12..5.' da Indeper-cência e 59,0
da República.
EURICO

cnoue

G.

DUTRA,

Pestana.

DECRETO N.o 23.329
DE 14 DE
JULHO DE 1947
Transfere twncão de Tabela Niumérica Suplemêntar de Extranumerário-mensalista ae repartiçâo ao
Ministério da AgricnltuTa,

O Presidente da República, usando
do atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da. Coostituiçào, decreta:
Art.!.') Fica transferido, da Tabela Numérica Suplementar de Exdranumerário-mensadstc da Divisão
do Fomento da Produção 'Mineral do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, pes-a igual tabela da Dívísão de Pessoal, do Deparbamento de
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Administração, ambas d-o Ministério
da: Agricultura, uma função de médico, referência XXVII.
Parágrafo único. A função, a que
se refere este artigo, continuará preenchida pelo seu atual ocupante José de Araújo Lima
A:'t. 2, ~ :r!:ste Decreto entrará em
vigor a: partir de 1 de Agôsto de
1947.
'
Rio de .raneíro, 14 de Julho de
1947, 126,n da Independência e 59. 0
da República.
EUF:ICü

G.

DUTRA.

Doniet., de Carvalho.

Guarda Sanitário
classe C (Il
cargos) :
Vagos em virtude da promoção de
Alberto Levi: Alfredo Magno de Carvalho Wandeck; Antônio Gervazzone:
Francisco Alberto de Araújo Br aga.;

Hugolino da Silva Marques: Jadir da

Silva Barbosa; João Frederico Brauns
Júnior; João Julião de Melo: .Joaquím
da Costa Monteiro; Manuel Belarmino do Nascimento e ,Noriva.I Cavalcanti de Souza.
Médico Sanitarista- classe L (1,
cargo) :
Vago em virtude de, promoção de
José Luís Guimarães Ferreira.

classe C
cargos):
Vagos em virtude da promoção de
Austreclimo Pereira; Daniel Machado
de Mendonça; Osvaldo da. Rocha F'er-.
i-eira e Pedro Jorge.
Prático de Laboratório -

(4

DECRETOS N, o 23, aso _. DE 15 DE
JULHO I;lE 1947

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmcs do artigo L o alínea n do Deereto-lei n.« 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. 0 Picam

suprimidos cargos
das seguintes carreiras do Quadro Especial do Ministério da Educação e

Saúde:
Artífice - classe E (1 cargc) :
Vago em virtude da promoção de
J orge Breuü .
Atenâente - Classe C (1 cargo):
Vago em virtude da aposentadoria
de Laura Saraiva Brandão.
Enfermeiro - classe H (1 cargo) :
V~,go em virtude da exoneração de
Maria da Conceição Adjuto.
Escriturário - classe E (2 cargos) ':
Vagos em virtude da aposentadoria
de Augusto Moreira de Souza e da
promoção de Edgar Ferreira Fícheíra..
Farmacêutico - classe I (1 cargo) :
Vago em virtude da promoção de
Ernaní de Moura Caldas.
Guarda Sanitário classe D
(5
cargos) :
Vagos em virtude da promoção. de
Alvaro Antônio Fonseca: Francisco da
Luz Pontes: e do falecimento de Ezequiel Maria-no de 'Aguiar; Luís Jorge
da Silva' e Pedro José Basílio.

classe J (2 cargos):
Vagos em vir-tude da promoção de
Eduardo Cordeiro Guerra e Paulo Alfredo o.ssoni.
Veterinârio -

Semente - classe :B (4 cargos) ~
Vagos em virtude da promoção de
Augusto Ramos do Amara.l: Carlos
Ramos de Magalhães; Etelvlna Te.l.·'
xeira do Nascimento e acsé Gomes de
Barros.
Técnico de Laboratório - classe I
(5 cargos):
Vagos em virtude da promocãorde
Darci Finto Soares: Lígia Pinheiro'
Bravo; Luís César de Andrade; Orlando Fina Ferreira Pinto e' Rita
Abreu. Alves.
Trabalhador - classe C (4 cargçs) :
Vagos em virtude da promoção de
Benedita Nunes de Brito;
Cassíane
Pereira do Espirlto Santo; João Pereira Jardim e Otávio Alexandre da
Rosa! devendo a dotação correspon~·
dente Ser Ievada a crédito da contacorrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 ele julho de 1947,
126,o da Independência e 59.o da República.
EURICO

C.

DUTRA.

Clemente J!:lariani.

ATOS DO PO:QER EXECUTIVO

DECRETO N.' 23.331, DE 15
JULHO DE 1947

DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República" usando

da atribuição que lhe confere o arti(te 87, item I .. da Constdtuíção, e nos
têrmos do artigo 1.°, alínea n do Decrebo-let n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art .. 1. ° Ficam suprimidos cargos
das seguintes carreiras do Quadro
Suplementar do Ministério da Educação e Saúde:
."
Assistente (F.N.M. - U.B.), padrão I (1 cargo):
Vago em virtude da aposentadoria
de Alberto Ribeiro de Olívéíra Mota.
Assistente (F. M. Bahia - U. Bahia), padrão I (1 cargo):
Vago em virtude da aposentadoria
de El~io de ~~oura ~,edrado~
.
Professor substituto (F. M. Bahia
- U. Bahia), padrão L (l cargo):
Vago em virtude da nomeação para
outro cargo de Plavíanc Inocêncio da
Silva.
.
Zelador - classe F (1 cargo):
Vago em virtude da promoção de
Caracíolí Emílio de Jesus, devendo a
dotação correspondente ser levada-a
crédito da conta-corrente do Quadro
.eeemancntc do referido Mínlstérío.
Artigo 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15' de julho de
1947, 126° da Independência e 59° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO

N.' 23.332, DE 15 DE
JULHO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I. da Constituição e nos
sêrmos do artigo L o, alínea n 'do Decreto-lei n. ° 3.195, de 14 de abril de
1Q11, decreta: .
Artigo 1. 0 • . Ficam suprimidos cargos' das seguintes carreíras do Qua·
dro Suplementar do Ministério da
3!ducação e Saúde:

Artífice - classe D (3 cargos):
Vagos em virtude da promoção de
Ernâni Ferreira Soares; Marta Rita.
da Silva Bago e Valentim Policarpo
de Lima.
Atendente - classe C (2 cargos):
Vagos em virtude de falecimento de
Petronílha de Castro Vieira e da promoção de Sebastião Pereira Leal.
Auxiliar de ensino - classe E (1
cargo) :
Vago em virtude da promoção de
Nilcéa Agripina Roma de Las Casas.
Foguista - classe 4 (l cargo):
Vago em virtude da promoção de
Verfssímo de Moura.
Guarda Sanitário
classe C (2
cargos) :
Vago em virtude da promoção de
Antônio Ribeiro da Silva e Isaac Pi-:
tuba.
Marinheiro - classe 4 (1 cargo);
Vago em virtude da aposentadoria
de João Bernardo Pereira ~
Motorista - classe G (5 cargos):
Vagos em virtude da promoção de
Antônio Osório; América da Cunha
Bastos e Euclides César da Silva Pinto e da aposentadoria de Francisco
Dias doe Matos e Odemar Prado..
Patrão -r classe 4 (l cargo) :
Vago em virtude da promoção de
Raimundo Pereira da Costa. .
Prático de laboratório - classe C (l
cargo) :
Vago em virtude da promoção de
Hiláí-ío Cardoso Maia.
Servente - classe B (13 cargos):
Vagos em virtude da promoção de
Efígênia Bandeira Machado; Elógio
de 'Almeida Costa; Emília Augusta
Soares; Engrácia da Rocha Loureiro'
Geraldino João de Almeida Filho:
José Ríperchalréo: Lucínda Martins:
ManHo .aeüo de Menegolo: Maria
Lourdes dos Santos; Olímpio de Castro; Orunando de Almeida e Ruí Freire de Carvalho; e da demissão de Heli
de Morais.
Trabalhador - classe B (9 cargos) :
Vagos em virtude da promoção de
Antônia Rodrigues; Elisa Silva.: Eu-

de
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frosina, craveiro da Silva; p'elfsmina
Rodrigues; Luís Rodrigues da Silva;
Maria d03 Santos Querido; Maria Tereza da Silva;, e Mário Costa e da
aposentadoria de Cândida Costa, dev-endo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo QuadT'Ü do referido Ministé-

rio.

Artigo 2. 0 Revogam-se as disposições em centrárto .
Rio de Janeiro, em 15 de julho de
1947, 126° da Independência e 59° da
República.

.

EURICO G.

DUTRA.

Clemente Iâariani,
DECRETO N.o 23.333 - DE 15 DE
JULHO DE 1947

Extinçue cargos excedentes
Presidente ela República, usando
da atrrbuicào que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n do Decreto-lei n,? 3.195 d,e 14 de abril de
1~41, decreta:
Art. 1.0 Plcarn extintos cargos das
seguintes carreir-as do Quadro Permanente do Mirrlstér!o da Educacâo e
O

Saú~~:

DECRETO N.o 23.334 - DE 15 DE
JULHO DE, 1947
Extingue caiços excedentes
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da. Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.°, alínea n do. Decreto-lei n." 3.195 d,e 14 de abJ:ll de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos cargos das
seguintes carreiras do Quadro. Permanente do Mlnistérío da Educação e
Saúde:
»imoearíte - classe G (1 cargu) :
Va.g·oem virtude da nomeação para,
outro cargo de André Corbage .
Arquivista - classe F (1 cargo):
Vago em virtude da transeerêncts
de Isaclora Maríz ,
Eiologista - classe L (1 cargo):
V2g0 em virtude da promoção de

-

Bibliotecário - classe I (I cargo):
Vaso em virtude, da. promoção de
Pelipa (13 Sousa a cargo vago de classe
imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação resultante apli-

0;U'105 Burle de Figueüe6a, dei'en~O

a dotação correspondEnte ser levada
a crédito da conta-corrente do rnesane
QU~Gro do refertdo Ministério.
~ Art. 2.° Rev.egam-se as disposições
em contráTI-o.
'ftio de .janeíro, 15 de julho de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da -República.
EURICO G.

DUTP.A.

Clemente Ma:riani.

cada.
B-/olegist!:t - classe L (2 cargos):
Vagos em virtude da promoção de
Antônio Eugênio d-e Arêa Leão e JÚ·
lia Muni? aos cargos vagos de classe
imediatamente superior. em cujo provimento foi a dotação resultante apli-

cada.
Farmacéuiico -

CbSS8 L

(1

cargo):

Vago em virtude da promoção de'
Antônio Caetano de -Azerecío Coutinho,

a cargo vago de classe imediatamente
superior. em cujo provimento foi a
dotação resultante aplícada .
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em eontrárío .
Rio de .raneíro, 1-5 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

.
EuRICO G.

DUTRA.

Clemente: Mariani.

DECRETO N.o 23.335 -- DE 15 DE
JULHO DE 1947
suprime cargos pm1.'isórios

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c.on~eE-e o artigo 8'7, item I, da cons,tltUlçao, e nos
têrmos do artíao 1.0, alínea 7~ do Deereto-lei n.? 3.1.95, de 14 de abril «e

1941, decreta:
AJt. 1.0 Ficam suprimidos cargos ees
s-eguintes earreíras do Quadro Pe.=ma.nente do Ministério da Educaçae e
Saúde:
Conservador - classe I (1 cargo):
Vago em virtude da promoção de
Iolanda Marcondes portugel ,
Dentista ~ classe I (1 cargo):
Vago em virtude da. promoção de
Ossârea Ferreira Lima.
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lp"Spetor de Alunos - classe E (5
cargos) ;
~
Vagos em virtude da promoção de
Iclanda Brito; Jader Gomes de Araú-

jo; Jaír Lessa Mata Reis; Jceellno José

Alves e Olegário dos Santos.
Medico - classe I (5 cargos):
Cinco cargos vagos criadas pelo Decreto-lei n.v 9.61'7, de 21 de agôsto
de 19<u.
Médico Puericuitor .- crases J (3
~argos):

Vag'Üs em virtude ela promccâo de
Antônio Pílguaira Filho; .Iosé de -Medeírcs 'I'elxelra e J08.0 Wilkens Be-

vilaqua .

EXECUTIVO

11.° I, da Constdtuiçâo e nos têrmoa
do Decreto-lei n.? 1.985. de 29 ele janeiro de 1940 (Código de Minas). e
tendo em vista o que consta do PTo~'
cesso n.c 74.8-47, de-er-eta:
Artigo único. Fica sem efeito o
Decreto número dezoito mil quatrocentos e quarenta e três (13.'<143), de
vinte e três (23) de abril de mil novecentos e quarenta e cinco (1945),
que autonzou Antônio Viçoso Oeta
Gomes a pesquisar mica e associados
no município de Itamarandiba. Estado
de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 15 de julto d-e 194.7,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURlCo G.

Médico Psiquiatra
classe J (4
cargos) :
Vagos em virtude da promoção de

Edgar .Guimarães de

Alnl-eid3.;~

Oinci-

nato Magalhães de Freitas; José Al1tônío de SOUf:a vtcna e Mirandclino
José Caldas Filho.
Naturalista -r- classe J

(l cargo);
Vago em virtude da promoção de
Emanuel Azevedo Martins.
Dactílóçrafo -- classe D (6 cargos) :
Seis C<H'g'OS vagos criados nele Decreto-lei n.c 9.617, de 21
agõstc
ele lS4B.
Zelador - classe D (6 cargos) :
Vagos em virbuda da promoção de
Henrique Rodrigues Machado: José
Avettno dos Santos Júnior: Jorge da
Gama Braga e Pedro Barreto Galvâo
Neto; da demissão de José Júlio de
Oliv-eira, e exoneração de Sila Galvâo
da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a credito da
conta-corrente do mesmo Quadro do:
referido. Ministério.
Art. 2.°' Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 15 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.

de

EURICO G.

DuTRA.

Daniel de Carvalho.

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.'23.337 .- DE 15 DE
•
<1DLHO DE 1947
Concede à Companhia Nacional de
Ferro Puro autorização para fun;..
cionar corno empresa de mine_
ração.

O Presidente. da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e tendo em vista o que díspôe o Demeto-lei n.v S38, d-e Sde deze-mbro
de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à C'0-m_
panhía Naeíonal. de Ferro Puro, sociedade anônima com sede na oa.,
pttal do Estado de $5.0 Paulo, constituída pela ata da assembléia geral
de dezoito (18) de agõsto de mil novecentos e trinta e quatro (1934), ar.,
qulvada a quinze (1.5) de março de
mil nov-ec-entos e trinta e cinco (19-35).
sob número de ordem dez mil cent-o
e oitenta e cinco (lO .185), na Junta
Oomercial do Estado de Sã-o Paulo.
autorlzaçâo para funcionar como em.,
prêsa de mineração, ficando a mes.,
ma sociedade obrigada a cumprir In.,
tegralnuente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da referida autoríza-,
ção .

DECRETO N.' 23.336 - DE 15 DE
JULHO DE 1947
Torna sem efeito o Decreto n,o 18.443,
de 23 de abril de 1945

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

Rio de Janeiro, 15 de julho' de 19-47.
126.° da Independência e 59.0 rra República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N. ° 23. 3~8

DE

15 DE

JULHO DE 1947

Autoriza o cidadão
brasileiro Júlio
Magalhães V~eira a pesquisar ága_
tuc, ccieeãôvaa. opalas e. associados
-ao -nnuücípio de Cruz Alta, Estado
do Rio Grasuie do Sul.
A

O Presidente da República Usando
da. atribuição que lhe confere o artigo

87, n." I, da Ocnstdtulção e nos termos do Decreto-lei n. ~ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mtnas)

Decreta:

tíca dêste decreto, pagará a taxa de
três mil trezentos e dez cruzeiros
(Cr$ 3.310,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
na Produção Mmeral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3:° Revogam-se as disposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1947.
12ôo da Independência e 590 da República.
EURICO G.

'

Art. 1. ° Fica autorizado o cida_
dão brasileiro Júlio Magalhães Vieira
a pesquisar ágatas, calcedônia, opalas
e asscctados em terrenos de propriedade de Afonso Henrique Jacinto Pe.,
rcíra, situados no lugar denominado
Fazenda Santa Elmira, no distrito e
município de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul, numa área de
trezentos e trinta hectares. vinte e
.
sete ares e setenta centiares
(330,2770 ha) , delinütadà por um polígono trxegular que tem um vértice
nas proximidades, da margem esquer-,
da do córrego Lageado Alcantilado e
da margem direita do Rio JacuÍ, a
quinhentos e oitenta e dois metros c
quarenta centímetros
(S82.40m) 110
rumo magnético sete graus e Quinze
minutos noroeste (7° 15' N"W) da
barra do lageado das Camas, afluente
pela margem direita do mencionado
rio .Iacuí, e os lados 3, pai-tír do Vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos B .rumos
magnéticos:
mil qntnhentos e setenta e seis metros e vinte e cinco centímetros ....
<l.576,25m) , setenta e oito graus e
quarenta e cinco .min1?-tos noi'-<:ieste .'.
(78° 45' NE); dOIS mil metros
.
(2.000m), vmte e um graus e sete
minutos noroeste (21° 7' N'\V)' mil
cento e setenta e cinco metros .'.....
(1. 175m) " cinqüenta e oito graus e
sete minutos noroeste .(580 7' NW);
dois mil duzentos e noventa e dois
metros e quarenta e nove centímetros (2.2-92,49111), três graus e quaren.,
ta e cinco minutos sudoeste
.
(3° 45' SW); quinhentos e noventa e
nove metros e quarenta e nove centL
metros (599,49nü, trinta e dois graus
e trinta e um minutos sudeste
.
(32' 31' SE).

Art. 2-. ° O título da autoriza'ção
de pesquisa, que será uma via autên-
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DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N .,0 23.339, DE 15 DE
JULHO· DE 1947
Autoriza o cidadão brasiieíro H erme_
neçilsio il:fartini a pesquisar argila
refratária, caulim e associados ~
no mu-ncicipio e JEstado de São
Paulo,

O Presidente da República: usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, número I, e nos têrmos dos arti-

e

gos 152
153 da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hermenegfldo Martdní a
pesquisar argila refratária, caullm e
associaríos em terrenos de sua pr a-,
prieoade, no imóvel Campínínha, dís.,
trtto. muruclpio e Estado de São Paulo, numa área de vinte e .sete hecta.,
res e vinte cinco ares (27,25 ha) , deIímítada por um polígono nústállneo
tendo um vértice no entrocamento das
estradas de Zavuvus com o caminho
para a represa nova,
distante mil
duzentos e cinqüenta metros (J.. 250m)
do cruzamento da mencionada estrn.,
da Zavuvus com a avenida Interlagos,
contados de mil duzentos e cinqüenta
metros. (1.250 m) pelo .eíxo da estrada Zavuvus e os. Iatíoa, a partir
dêsse vértice, os seguintes cempr!mantos e rumos magnéticos: oitenta
metros (80 m) , cinqüenta e dois graus
c trinta minutos sudoeste (52 0 30'
S'\IV); cem metros (100 m) , sessenta
e oito graus e trinta minutos sudoeste (680 30' SW); cento e vinte e
cinco metros 025 m)', dezessete graus
e trinta minutos noroeste (17° 30'
SW); setenta metros, (70 m) , setenta e cinco graus SUdoeste (75° SW);
sessenta; metros (60 m) , cinco graus
e trinta minutos sudoeste (5° 30' SW) :
oitenta e cinco metros (85 li). outn-
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ze graus

€

trinta. minutos sudeste (151'

30' SE); cento e vinte metros (120 m)

oito graus e trinta minutos sudoeste
(8<) 30' SW); cento e cinco metros
(l05 m) , quarenta e dois graus sudoeste (420 SW); cento e vinte metros (l20 mj , sessenta e cinco graus
sudoeste (650 SW); sessenta e cinco
metros (65 m) , vinte e dois graus é
trinta minutos sudoeste (220 30' SW);

cento e trinta e cinco metros <135 m).
sessenta e um. graus e trinta minutos
sudeste ((51 0 30' SE); duzentos metros
(20D m) quarenta e dois graus sudeste (42° -SE); setenta metros (70
m) , quarenta c quatro graus sudoeste (440 SW); duzentos e vinte meta-os
(220 m) , Quarenta: e oito graus [ll_
deste (480 SE); trezentos e trinta e
cinco metro,'] (335 m) trinta _e, seis
graus nordeste (360 NE); duzentos e
vinte metros (220 lTI.), vinte e três
graus e trinta minutos noroeste (230
30' NW); cento e trinta e cinco metros 0.35 m) , setenta e quatro graus
sudeste (7~,0 SE). O lado mistilíneo
J

J

da pohgonal é a margem direita da
estrada Zavuvus, compreendida entre
a extremidade do último lado e o vér..
tlce de partida.
Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênüea
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CJ.'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção .Mineral do
Ministério da Agricultura.
'Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em' contrário .
. Rio de Janeiro, 15 de julho de 1947,
1250 da Independência e 59 0 da Repúblíee .
EURICO GASPAR DUTR.'J.

Daniel de Carvalho

DE 15 DE
JULHO DE 1947

DECRETO !'l.O 23.340 -

Autoriza o cidadão brasileiro Camilo
José da Silva a pesquisar mica e
associados no município de Itamarandiba, Estado de Mina5> Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
nÚm€TO ,I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituíçâo, decreta:
Árt. 1.0 Fica autorizado o eídadão
brasileiro Camtlo José da Silva a pesquisar mica e associados em terrenos
de' sua propriedade, situados no lugar
denominado Cachoeira, distrito de Ari-

canduva, município de Itemarandiba,
Estado de Minas Gerais, numa área
"de vinte hectares (âüha) e delimitada
por um retângulo que tem um vértice acento e sessenta e cinco metros Clêõm) , rumo vinte e dois graus
sudoeste (220 SW) magnético, da
confluência- dos córregos da Gameleu-a e do Gavião, e os lados, divergentes do vértice considerado, têm
os seguintes çomprímentos e rumos
magnéticos: quinhentos metros (500m)
trinta e cinco- graus sudoeste (350
SW); quatrocentos metros (400m) ,
cinqüenta e cinco graus sudeste (55(1
SE).

Art. 2.0 O título da. autorização de
pesquisa, Que eerú uma, via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros rors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Ríc de Janeiro, 15 de julho de 1947,

12.'3.0 da Indepenôêncla e 59.0 da. ReIJÚblica .
Eumco G. DUTRA

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 23.341, DE 15 DE
JULHO DE 1,947
Autoriza o cidadtio brasileiro Rafael
Di Sandro a lavrar feldspato, CauUm e associarlos no municipio e Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuicão que, lhe confere o artigo 87, n. Ô I, da Ccnstítuíçâo e nos
têrmcs do Decretc-Ieí n. o 1. 935, ée
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Pica- autorizado o cidadão,
brasüeíro Rafael Di Sandro a lavrar
feldspato, caulim e asssoclados em
terrenos situados no distrito de Perus do município e Estado de São
Paulo, numa área de quarenta e dois
. hectares (42 ha) , delimitada por um
polígono que tem um vértice localizado à distância de trezentos e sessenta e três metros e doze centímetros.
(363, 12m) no rumo magnético setenta e seis graus noroeste ('ISo N'VV) do
poste telegráfico do quilômetro cem
mets duzentos e noventa metros
(km 100 + 290m) -da Estrada de Ferro Santos a Jundillie os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seíscen-
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DECRETO N.' 23.342 - DE 15 DE
tos metros (600m) , oito graus e trinJULHO DE 1947
ta minutos sudoeste (80 30' svv); trezentos e oitenta e seis metros (386m),
A utoriza o cidadão brasileiro Franoisce
setenta e cinco graus e dez minutos
Dias de Sousa a pesquisar mica,
sudeste (75° 10' SE); cento e cinpedras coradas e associados no muqüenta e oito metros (158m), setenta
nicípio de Mantena, Estado de Mi~
e dois graus e trinta minutos sudesnas Gerais.
te (720 30' SE); duzentos e quarenta e Seis metros (246m), oitenta graus
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o are quinz-e minutos sudeste (80 0 15' SE);
tigo 87, n.c I, da Constdtuíção e nos
setecentos e trinta e cinco metros
têrmos do Decreto-lei n.o L 985, de 29
(135m), onze'graus noroeste (11° NW)
de Janeiro de 1940 (Código de Mie a margem esquerda do Córrego Annas), decreta:
.
dando, para jusante até o ponto de
partida. Esta autorização é outorgaArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
da mediante as condições constantes
brasileiro Francisco Dias de Sousa a,
do . parágrafo único do art. 28 do Cópesquisar mica, pedras coradas e asdigo 'de Minas e dos artigos 32, 33, 34
sociados em terrenos de que é ocupane suas alíneas, além das seguintes e
te juntamente com o Sr. Mateus
de outras constantes 'do mesmo CóLugon Moulm.. situados no distrito
digo, não expressamente mencionadas
de Bom Jesus de Manteria. municíneste decreto.
pio de Mantena, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta hectaArt. 2.° O concessíonárío da autores e oitenta e oito ares «(30,88Ha) derização fica obrigado a recolher aos
limitada por um polígono qUE' tem um
cofr-es públicos, na forma da lei, os
vértice a trezentos e dois metros
tributos que forem devidos à União,
(302m) , no rumo magnético cinao Estado e ao Município, em cumqüenta graus. noroeste (500 NW) da
primento do disposto no arbígc 68 do
barra dtr córrego do Moura, afluente
Código de Minas.
pelarmargem direita do tributário do
córrego Frio que também é conhecido
Art. 3. 0 58 o concessionário da aucomo córrego Frio, ponto êste 'situatcrização, não cumprir qualquer das
do mais ou menos a cento e trinta
obrigações que lhe incumbem, a aumetros Cl.Süm) da residência do SI'.
torlzação de lavra será declarada caFrancisco Dias de Sousa, e os lados
duca ou nula, na forma dos artigos
do -poligono, a partir do vértice 'con37 e 38 do Código de Minas.
siderado têm os seguintes compriArt. 4.° As propriedades vizinhas
mentos e rumos magnéticos: quinheestão sujeitas .às servidões do solo e
nhentos metros (500m) , setenta e
seis graus sudoeste (760 SW,;. quasub-solo para os fins da lavra, na
trocentos metros (400m) vinte graus
'forma dos artigos 3S e 40 do código
noroeste (20° NW); oitocentos mede .Mmas.
tros (300m), quarenta graus noroeste
Art. 5. 0 O concessionário da auto(40 0 NW); quinhentos e setenta e
rização 'será fiscalizado pelo Departacinco metros (575m), setenta e seis
mento Nacional da Produção Mineral
graus nordeste (76 0 NE); quinhentos
e gozará dos favores discriminados no
e oitenta metros (580m), quarenta
artigo 71 do mesmo Código.
graus sudeste (40°. SE); seiscentos
metros (60Grn), vinte graus sudeste
Art. 6. o A autorização de lavra terá
(200 SE).
por título êste decreto, que será transArt. 2.° O título da autorização de
crito no livro próprio da Divisão de
pesquisa, que será uma via autêntica
Fomento da Produção Mineral do Mídêste decreto, pagará a taxa de seisnístérlo da Agricultura, após opa.
centos e dez cruzeiros (Cr$ 610,00) e
gamento da taxa de oitocentos e quaSGTá transcrito no livro próprio da,
renta cruzeiros (Cr$ 84(),OO).
'Divisão de Fomento da Produção MiArt. 7. o Revogam-se as disposições
neral do Ministério da Agricultura ,.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
.
em contrário.
contrário.
Rio de .raneírb, 15 de julho de 1947, emRio
de Janeiro, 15 de julho de 1947,
126° da Independência e 59° da Re126.0 da Independência e 59.0 Repúpública.
blica.
EURICO G. DUTRA.
EURICO G. 'DUTRA
I

Daniel de Carvalho.

Daniel 'de Carvalho.
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DECRETO N,' 23,343 - DE 15 DE
JULHO DE 194"
Autoriza a Companhia Sul Mineira de
Eletricidade a construir uma linha
de transmissão entre as cidades de
Elói Mendes e paraguaçu, no Estado de Minas Gerais.

O Presidente" da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I~ da Constitui-ção. e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.059,
de 5 de março de 1940, considerando
que o Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétríca julgou conveniente
deferir a medida requerida pela Interessada. decreta:
Art. 1.0 A Companhia Sul Mineira

de -Eletricidade fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão em circuito singelo. trifásico,

sob a tensão nominal de 44.000 Volts
e a freqüência de ,50 ciclos por segun-

do, entre as cidades d-e Elói Mendes e
Paraguaçu,- nos munícípíos de iguais
nomes, respectivamente, no Estado de
Minas Gerais.
II - Executar as instalações de
transformação. e de manobras necessárias nos extremos da referida linha.
Parágrafo único. A linha de transmissão destina-se a permitir à intaressada melhorar as condições de fornecimento de seu sistema à cidade de
Paraguaçu.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrá-Ia na Divisão rle
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, dentro de trinta
(30) dias, a partir de sua publicação.
II - Apresentar à Divisão. de Águas,
dentro de nov-enta (90) dias da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura
Parágrafo único. O prazo da aline a II poderá ser prorrogado,
por
justo motivo, pelo Ministro da .Agrícultura, ouvida a mencionada Divisão
de Águas.

..

Art. 3.° O presente decreto entrarã em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
RepÚblica.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.344 -

DE 15 DE

JULHO DE 1947
Autoriza a Companhia Campineira de
Tração, Luz e Fôrça a construir
uma linha de transmissão entre o
quilômetro 26 da linha Usina Americana-Taubaté e a sub-estação distribuidora da cidade de Campinas,
município de igual nome, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n,v 2.059,
de 5 de março de 1940:
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou conveniente deferir a medida requerida pela interessada, decreta:
Art. 1.0 A Companhia Campinelra
de Tração, Luz e Fôrça fica. autorizada a:
I - Construir uma' linha de transmissão em circuito singelo, trifásico,
com a capacidade aproximada de
3.600 KVA"sob a tensão nominal de
33,000 volts e a freqüência de 60 ciclos por segundo entre o quilômetro
26 da linha Usina Americana-Taubaté, da Companhia Fôrça e Luz Cano':'
ba, e a sub-estação de Taubaté da
Companhia. Oamptnetra de Tração,
Luz e Fôrça, na cidade "de Campinas,
município de igual nome, no Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A linha de transmissão destina-se a permitir à interessada melhorar as condições de fornecimento de seu sistema.
Art. 2,° Sob pena de caducidade
da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrá-la na Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, dentro de trinta
(30) dias, a partir de sua publicação.
II -:- Apresentar à Divisão de
Agues. dentro de noventa (90) dias
da data de publicação dêste 'decreto,
os estudos. projetos e orçamentos das
obras.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo da alínea II poderá ser prorrogado, por justo motivo, pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3,° O presente decreto entrará em vigor na data da sua publica-
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ção, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianeiro, 15 de julho de

1947, 125.° da Independência e ;3fJ.o da

República.

Etmrcn G. DTJT:U\..
Daniel de Carvalho:
DECRETO N.o 23.345 - DE 15 DE
JULHO DE H!4.7

recuirc de utilidade pública diuersas
áreas de terra necessárias ao estabelecimento das instalações reteren-.
tes ao aproveitamento híürc-eíetrico de Areal, outorgada em favor da
CompanhifL Brasileira de Enerqía
Elétrica S. A. pelo Decreto-lei número 7.469. de 17 de abril de 1945,
e autoriza a desapropriá-las.

O Presidente da República. usando,
da atribuição que lhe. confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, tendo em vista o que requereu a interessada e o disposto no art. 151, letras
a e b do, Oódign de Águas, nos artigos
3.°, 5.°, letras j e h, e 15· do Decretolei n.? 3.365. de 21 d-e junho de 1941,
parágrafo único; do art. 1.0 do Decreto-lei número 4.152, de 6 de março
de 1942, decreta:

.

Art. 1.0 Pica considerada de utilidade pública nos têrmos dos artigos
3.0, 5.°, letras j e h, e 15 do Decretolei número 3.265, de 21 de junho de
19·U, e no parágrafo único do art. 1.0
do Decreto-lei n." 4.152, de ôde março de 1942, as seguintes áreas de terra, necessárias ao estabelecímento das
instalações referentes ao aproveitamento hidro-elétrtco de Areal. conforme Decreto-Ieí 'númer'o . 7.4139, de
17 de abril de 1945, de acôrdo com as
plantas aprovadas:
1) área de cento e. noventa mil
cento e sessenta metros quadrados
090_160 mar, de propriedade atribuída a Doris Sendiway Lambert, situada
no lugar denominado Tremedeira. no
município de Três Rios. à margem dtreita do rio Preto, confrontando ao
N. com o mesmo Doris Sendiway Lambert e com Eugênia projeto. -a E. com
a Congregação Nossa Senhora do
Sião, ao S. com o rio Preto e a O.
com Emiliana Machado de Oliveira.
2) - área de setenta e cinco mil e
oitocentos metros quadrados (75.800
mã) , de propriedade atribuída a Louísc
Alfonsine Otoní Vieira, situada no
município de Petrópolís. à margem esquerda do rio Preto. confrontando ao
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N. com o rio Preto. a L. COEl Licínío
Moreira Seria, ao ·S. com a mesma
Louíse- Alfonsina Otcni Vieira, -e a O.'
com .Hildebrando de Carvalho.
3) - área de três mil metros quadrados (3.000 mz) , de propriedade
atribuída ao Bispado de Petrópolis,
situada no lugar denominado 'I'ristâc
Câmara, no município de Petrópolis,
à margem esquerda. do rio Preto, confrontando ao N. S. L, e O com Lecínio Mor-eira Sena ,
4) ------.:. área de dois mil metros quadrados (2.000 m2) de. propriedade
s.trábulda à Municípahdaderde Petró-

polís, situada no lugar denominado
'I'ristâo Câmara, no município de Petrópolis, à margem esquerda do rio
Preto, confrontando ao N. CQ111 Licinlo
Moreira Seria e João Cabral, a L. CGm
J08.-o Cabral, ao S. com Licímo I'IIoreíra Sana e João Cabral e a O. com
Licínlo Moreira Se!r 3..
5) área de quatorze mil metros
quadrados (14.000 mâ) , de propriedade
atribuída a Wilson Costa Bastos. sítuada no lugar denominado Parada
Salomão, no município da Petrópolis,
margem esquerda do rio Preto. confrontando ao N. com o rio Preto. a TI.
com Felipe Salomão Júnior. ao S. com
o mesmo Wilson Costa Bastos e Felipe Salomão Júnior e a O. com r.tcrníc
Moreira Sena.
6) - área de dois mil e quata-ocentos metros quadrados (2.400 mã) . de
propriedade atribuída 8.. Ricardo Nunes, no lugar denominado Rio Bonito,
no munícípío de Petrópolis, a margem
esquerda do rio Preto, .eonrrontaudc
ao N. cem Felipe Salomão Júnior e a
L. S. e O. com o mesmo Ricardo
Nunes.
à

7)
área de duzentos e quatorze
mil e duzentos me-tros quadrados
(214.200 m2), de propriedade atribuída a Felipe Salomân Júnior, situada
no luga.. r denominado Parada Salomão,
no município de Petrópolis. à margem
esquerda do rio Preto, confrontando
ao N. com o rio Preto. a L. com Vicente Morell, ao S. com omesma FeJipe Salomão Júnior e CO:11 Ricardo
Nunes e a O. com Wilson Costa BastO;).

8) - área de' sete mil novecentos
e sessenta metros quadrados (7.960
mãj , de propriedade a-tribuída a Vicente Moreli, situada no lugar deno-"
minado Parada Moreli, no município
de Petrópolis, à margem esquerda do
rio Preto. confrontando ao N. com o
rio Preto, a L. e ao S. com o mesmo

44

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Vicente Morelí e a O. cem Felipe Salomão Júnior.
9) - área de seis mil e seiscentos

metros quadrados .(6.600 m2), de propri-edade atribuída a, Joana Cabral
Moreli, situada no lugar denominado
Parada Morelí, no município de Três
Rios, à margem direita do rio Preto,

cargos vagos criados pelo Decreto-lei
n.v 9.616, de 21 deagôstc de 194.6.
.ert . 2.° Revogam-se as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1947,
·126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

confrontando ao N. e a L. com a mesma Joana Cabral Moreli, ao S. com

o' rio Preto e a O. com Antônio Alexandre Cordeiro.

10) -

área de dezoito mil e seiscen-

tos metros quadrados (18.600 m2), de
propriedade atribuída a Antônio Alexandre Cordeiro, situada no município de Três Rios, à margem dlreíta do

Tio .Preto. confrontando ao N. com o
mesmo Antônio Alexandre Cordeiro.
a L. com Joana Cabral Moreli. ao S.

com o rio Preto e a O. com Oldemat
'I'eíxetra .

Al't. 2.°. A Companhia Brasileira
de Energia Elétrica S. A. fica autorizada 8. promov-er a desapropriação
das mencionadas áreas de terra. com
fundamento DO art. 3..° e de conformidade com o disposto 110 art 15 do
Decreto-Ieí n." :::.385, de 21 de junho
de 1941. c o parágrafo único do artigo ·1.(J do Decreto-Ieí n." 4.152. de
6 de março de 194.2, já citados.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vigor na da ta da sua 'publica-

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.347 - DE 15 DE'
JULHO DE .1947
Declara extinto o Conselho Aâminiet'rativo do Estado do Paraná

O Presidente da República, ueande
da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 37, item I,da Constituição. e de
acôrdo com o act. 12 do Ato das DíePOSiÇÕ2S

Oonstdtucionaís 'I'rausitôrias,

decreta :
Art. 1.0 Fica declarado ex.tinto Q
Conselho .<.'l..... d ministratávo do Estado do
Paraná, cujo arquivo será entregue às

autoridades estaduais comuetentea.
Art. 2.° 'sste Decreto .erstrará em
vigor na data ele sua publica-ção,
Art. 3.° Revogam-se as disposiçôes
em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
Repúbli-ca.
EURICO G.

ção, revogadas as dlsposiôes em contrário,

DUTRA.

Benedito' Costa Neto,

Rio de .tanetro, 15 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Da.niel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.34.{) - DE 15 DE
JULHO DE 1947
Suprime

CCZ1'go

extinto

O President-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,. da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abr-il de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (l)
cargo de Ajudante de Tesoureiro (Bahia) , padrão G, do Quadro III-- Parte Suplementar - do Minié·ério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de José Inácio
do Amaral, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de

DECRETO N.o" 23.3-48 - DE 15 DE
JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrciioo do Estado de Mato Grosso
O Presidanta da Repúblíoa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituícâo. e de

acôrdo com o art. 12 do Ato das Disposiçõe-s Constitucionais 'rransttórtas,
decreta:
~~~~\'~I'
Art. 1.° Fica declarado extinto c
.Ccnselho Administrativo do Estado de
Mato Grosso, cuj-o arquivo 'será entregue às autoridades estaduais compe-

tentes.

_

Art. 2.° fiste Decreto entrará em.
vigor na' data de sua publicação .
. Art. 3.° Re-vogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro. 15 de julho de 194>7,
126.° da Ind-ependência €'- 59.0 de;
República,
EURICO G.

DUTRA.

Benedito Costa

neto,
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D~qRETO

NP 23.349 - DE 15 DE
JULHO DE 1947

DeClara extinto o Conselho Administrativo do Estado de MinaS Gerais.

O. Presi-dente da. República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 87, item I, da Constituição, e de
-acôrdo com o art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
õ

.decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
'Conselho Administrativo do Estado de
Minas Gerais, cuj-o arquivo será entregue às autoridade estaduais competentes.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho del>; 1947,
126.° da Independência e 59.0 da Re~
pública.
EURICO G.

DUTRA.

Benedito Costa Neto.'
DEORETO N.o 23.350 DE 15 DE
JULHO DE 1947

Dispõe sete-e a execução elos artigos
6.° e 7,° do Decreto-lei n.o '7.967, de
18 de setembro de 1945.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, alínea I, da Constituiçâoe
tendo em vista os artigos 6.° e 7.° do
Decreto-lei n.c 7.967, de 18 de setembro de 1945, decreta:
Art. 1.0 O visto de trânsito, a que
.se refere o artigo 6.° do citado Decreto-lei n,? 7.967, só será concedido
&(1
estrangeiro que exibir passaporte
regularmente visado para o país' a
que se destina, e que, para atingi-lo,
deva passar, obrigatoriamente, pela
território brasileiro.
Parágrafo úníco . Não será permiti<la a transformação do visto de trânsito em temporário ou permanente,
sa-lvo em casos excepcionais e medíante solicitação escrita de órgãos dos
Governos Pederal ou dos Estados, e
por decisão do Conselho de Imigração e Colonização.
Art. 2.° O visto de turismo, a/que
se refere a alínea a do parágrafo único
40 artígo 7.°, do Decreto-lei n.e 7.967.
de 18 'de setembro de 1945, será concedido aos estrangeiros que vierem ao
Brasil, para fins de recreios ou Ti~
si~ pelo prazo máximo de noventa
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dias. Para -obter o visto de turismo, o
estrangeiro deverá apr-esentar à repartição consular competente:
a) o passaporte expedido pelas autortdaâes competentes do país a que
pertença o seu porta..dor;
b) atestados de saúde modêlo 4,
para temporário - e de vacina antivariólica, passados por médico da confiança da autoridade consular ou repartição oficial;
c) prova de meios de subsistência,
constitui da por documento idôneo, a.
critério da autoridade consular;
d) aos turistas que viajarem em
lista coletiva, nos têrmos dos artigos
13, § 4.°, 80 e 81 do Decreto-lei número 7.967, não será exigida a ficha
consular de qualifíoaçãn.
Art. 3.° A concessão de vistos temporárdos aos estrangeiros referidos na.
letra b) do citado artigo 7.°, do Decreto-lei n.v 7.967, obedecerá às exígêncías constantes do artigo anterior,
(artigo '31 do Decreto 3.010).
Art. 4.° Os estrangeiros compreendidos na letra c) do artigo 7.° do Decreto-lei n.v 7.957, deverão apresental' à repartição consular brasileira,
além do passaporte regularmente expedido e visado:
a) atestado negativo de antecedentes penais, passado por autoridade
competente;
b) atestado de não ser nocivo à
ordem pública, à segurança nacional
ou à estruturadas instituições, oeeo
por autoridade policial ou 2 testemunhas idôneas, a critério da autoridade
consular;
c) atestado: de saúde e de vacina
anti-varíólíca:
d)
prova da qualidade de comerciante, industrial, banqueiro ou ín.,
teressado em realizações concernen...
tes aos ramos de 'atividade dessas
classes, a critério da autoridade consular;
e) no caso dos representantes co,
merciais de firmas estrangeiras, o
contrato respectivo.
Art. 5." Os vistos na letra d), do
artigo 7.° do Decreto-lei n.c 7.967,
obedecerão ao disposto no artigo 13,
parágrafo 1.0 do mesmo Decreto, e
serão concedidos pelo prazo do contrato, devidamente legalizado, no
Brasil, pelo órgão competente, o qual
poderá ser prorrogado, para uma per.,
snanéncía máxima de 180 dias, a crt.,
térío do Conselho de Imigração e Colonização.
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Art. 6.° Ao conceder qualquer dos
vistos acima enumerados, a autoridade consular exigirá prova do,
cumentada de que o est.rangetro está,
de direito e de fato, autorizado, dentro de ::; anos, 8. partir da data da
concessão do visto, a regressar ao
pais onde reside ou de que é naCIO'-

nal ,

Art. 7.° !Iste Decreto entrará ern
vigor 11a data c'e sua publicação, revcgadas
ô.isp(}sições em contrarro ,
Rio de Ja"l,c;iro, em 15 de Julho ctlj
1947; 126.° da Iridopcndéncía e 59."
da !:~epúblic3.

as

G. DUTRA
Rau: Fcrnaruies
Benetiico Costa Neto.
Ei-1"RICO

DEC::'CETO N.o 23.351, DE 15
DE JULHO DE 1347
Faz püclica a aâcsúo por parte do
Gouértto da União Sul Africana a
Coniicncão Ii~,t2í~1ê!'!cicna.l para a.

satoaoua.t:« aa uiaa tuiniana no
mai
I
~, "j"'rl]"ar>r,
! ~'-~;_f-" em
ut. Lcnâres
v •.,; co a '>1 de
OU'

meio

o

ClC

.d;,l9.

Presidente da República faz pu.

blica a adesão per- paite do Govêr no
da U-niâo Sul Arrícaua, à oonvençao

Tnternaclonal V:;:'[1 a salvaguarda da
vida h1J~'lana'no mar. firmada em
Londres, a 31 de maio rle 19Z9 - conforme comunicaçâ.o feit-a ao Ministério das Relações Exterior'?S pela Embaixada da Grã Bretanha nesta Capital, por nota verbal, de 23 de JUnho de 1947, cuja trauuçao oficial
acompanha o presen te Decreto.
Rio de Janeiro, em 15 de Julho de
1947;
l:JDo da Indc-pendêncb e 59."
da Repúblice..
EURICO G. DUTRA
Raul Fernandes

TRADUÇÃO OFICIAL
NOTA VERBAL

N.O 123 - (13-169-47)
A Embaixada de Sua Majestade
apresenta seus cumprimentos ao Ministério das Rdacoes Exteriores e
com referência J\ 110ta de Sir Hugh
Gurney, n.? 110. de 25 de agõstn de
1939, tem H honra de informar que
a adesão pelo Govêrno da União Sul
Africana à Convenção Internacional
para a salvaguarda da vida humana
no mar, firmada em Londres, a 31 de
maio de 1929, foi comunicada ao Govêrno do Reino Unido, a 24 de f,:)_
vereiro de 1947, tornando-se efetiva,

de acordo com

°

previsto no artigo-

64 da Convenção, a 24 de maio ue
1947.
2. Em anexo, segue uma lista dos

países que ratificaram a Convenção.
ou aderiram a ela, ou aos quais a
COHvenç30 foi aphcaua nos têrmos
do artivo 62.
Emtaixada Britânica
Rio de
Jemciro - 23 de junho de 1947.
DEcnETO N.o 23.352, de
DE JULHO DE 1947

15

Faz pública a aâesão por parte do
Gouérr.o da União SEl Africana à
Ccmucnctio Intcrncciontü sôbre li ..
nluis
limite de carga, tirnuuia
em Londres, a 5 de julho de 1930.

de

O Presídcnte da República laz pú-a adesão por parta do Governa
da, Un iâo Sul Arrícana, à Convenção
ll",e,'naciolml sóbre linhas de nmiLO li:: c~r3'a. Iírmada em Londres, a
5 d.": julho de 1930,
conror,
[(j(; comunícaçâo
feita ao Ministério das 1~cla;}b3S Exterio.!x;s pela Emba,xada da G_l'ã Bretanha, por nota
ve'rbal de 24 tle junho de 1947, cuja
trauuçâo oficial acompanha o prebUc~!J

D:::CT,ztO.
Eio de Janeiro, em 15 de julho de
19'17;
126.° da Iridepcndência e 59."
da Il-epública.
EURICO G. DUTR.~

:::.~T:t.e

Remi Fernandes

TRADUÇAO OFICIAL
NOTA VERBAL

N." i24 -

(14-169 ..47)

A Embf~~xada de Sua Majestade
apresenta seus cumprimentos ao MíniEtér~o
das Relações Exteriores e
formar que a adesão pelo Govêrno
cem referêncía à nota n,v 54, de 2
ele maio de 1939, tem a honra de 10da Un.âo Sul Africana à Convençao
Internacional sôbre Linhas de Limite
c~e Carga, firmada em Londres, a 5
ele julho ele 1930, foi comunicada ao
Govêrrio do Reino Unído, a 24 de fevereiro de 1947, tornando-se efetiva,
de acôrdo com o previsto no artigo
23 da Convenção, a 24 de maio de
1947.
2. Em anexo, segue uma lista dos
países que ratificaram a oonvençao,
lhe deram sua adesão, ou aos quais
a Convenção foi aplicada nos termos
do artigo 21.
Embaixada Britânica
Rio de
Janeiro - 24 de junho de 1947.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

D:ElORiETO :N. ° 23.353 -

DE 15 DlE

JULHO DE 194'1

Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Ordinárias de
Extranumerúriocmensaiieta das Estradas de Ferro São Luis-ri'er ezina
e Central do Piauí e dá outras PTOvidénciCls.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
das relações anexas, as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerá_
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rio-mensalista das E.stra.das de Ferro
São Luís- Tereziria e Central do Piauí.
Art. 2.° Os ocupantes das funções
que integram as tabelas a que Se refere o artigo anterior são os constan.,
tes das relações nominais anexas.
Art. 3.° Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 19n,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

,

Ji,lli"i15T>l:1UO DA VIAÇãO 'E 03P.,AB P1l'llLtCAS
ESTRADA DE Ji'lm'RO SÃo LUIZ -

D.N . .E.P. -

TEfUi:,SINA

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Núm-ero I
de
[

'unções I

Séries funcionais

[

SITUAÇÃO PROPOSTA

,I

I Referência I

Tabela

Número
de

3
4

6

--

16

IX

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

1

vnn

VII
ver

I ::::::::::::::::::::::::::

I'

V

-:1·..,.. . . ·..........·
I

1
3

5
8

-

24

41

I
Atetuiente

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

I

,-- .....'..,.......,.,,.....,. I
1
2

3

I

T.O.M
T.OM
T.O.M
T.O.M
T.OM

I

Armazenista

I ::::::::: Artífice:::: ::::: II
II ........................
··1
...........................
1\·· .......................... I

I

X

I

T.O.M

T.O.M
T.O.M.

IX
VIII
VII

T.O.r~1.

V
IV

1
2

3
4

6

-16

T.O.M.
T.O.M.

I

I :::::::::::::::::::::::::::
I ...........................
I
·· .......... , . . . . . . . . . . . . 1

1

,

1
8
21

--

1
2

- -3

I

I

:::::::<rtí~i~e:::::::::: I

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

·..
I ........·
............·..·

Ate~.~te .. .. .... I
·...,.............,........ I

I ........ .

Tabela

~

g
8
~

I

1

3
5

IX
VIII
VII
VI
V

I

I '

--

38

T.O.M
T,O.M

1_ Referência I

I Age~te ~~ .E~tTada.de.~er~~ I
·.......................... I
Armazenista

Xl
X

.

Séries funcionais

funções I

Agente de Estrada âe Ferro \
2

I

X

I
I

xr
X

IX

VIII
VII

V
IV

s~

;

o

1

~

I

~

<

~

I

Auxiliar de Snçenheiro

I··.. ·········· . ······)

F -~
?-

~~~i.l~~~ .~:~~~i~~....

....
':
. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .

15

20
28

~

XII!

VIII

V
IV

I

I

~

\::

2/
4

:AU~ÜI~~::d~: ~~c:r:it~~~~:: I

-9

I
1
1

\

11

.Ausauor

I~

I

T.o.M

TOM
T.O.M
T.O.M

~

I

2

-31

_ _: ) . . . . . ~esen:~:sta
1 I .... ..

~

...

--1

~stati~t~~o .. ..

·1

I
iI

VIII

T.O.M.

I
I

I

VIII
VII

Auxiliar de

Tráfego

1
1

I····..· ·.. ·····

2

I

3

11

--I

I

)

1

VIII
VII

I
....

~~~~~.t~~...~ " " :

I

I
I

I

X

-'3

II

_

~

g

~

I

I

I---=:-+----;c-==:=---:----+~--

T.OM.

T. o. wl.

VII

I

VI
V
IV

-9

T.a.M.
T.O.M.

X

XII

1,...-__-+
~ I :: ~~~~:í~~: :~~: ~~c:r:i~~~~~:: I I~

24

VIII
VII
.

VII!
VI!

I .... ~ond~t~r. ~e .Tre1~...

·I
II

1

I

I

.

i

A~~i.li~~d:.A:tíJí:~ '"

18 I
23
24..

de Tráfego

-3

I

-:

Auxiliar de Engenheiro

__
:

, ........

~e~~~h:s:~.. · .. · ..

I...... ..~:~atí~tico
'--li
.
1

1

. .. .. .

VIIi!

VII

I

..

'"

Número
de
funções

1

Séries funcionais

Referência

·

I

_'--__+

Feitor
2
4

X
IX

.

7

VII

-r--

Guarda

........ ,

1.
5
14

I

VI
IV

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

.~,ú3~~ro

Ilunçoes
2

I

Séries, funcionads

Eeit.or

UI

I

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

/-Ref€'rêUCia

t

f

I

,

7
34...........................

14

-~

Tabela

X .
IX
VIII

WI

I
Guarda

I

g~

I

VI

I ..············ .. ··········· I

IV

1
5

.

:......

I...........................
11

4........

~I
V

37

Tahela

T.O.M.
T.a.M. .
T.a.M.
T.O.M.

VIII

34

47

~

SI:l'UA9ÃO pKO~omA

5!TUAgÃO ATUAL

"

I'

8

V

~

UI

57

~

I

Maquinista

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

1.
1
1.
2

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

5

2

'

3
5
14

-------~,
47
23

..

.'

..

.

XII

XI
X
IX

II
I

I

T.O.M.
T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

1
1.
1.

!
. 'J1'(qquinisfa"
I .. ·•·

.

I ·
·.. ·
2...........................
I

,.

~------\'------------'

I

~

47
.--'-----------

I

XII
XI
X
IX

5

MaqilÍJ~i.stçL:aÚXili~r'·:
J~aq~ini~ia-"uxiu~~. 1- --~-t---~---'-----l
VIII
T.O.M.
2 I'"
VII
T.a.M.
3...........................
VI -',
T.a.IVI.
5..
:::::::::::::::::::::::::': II
V I T.a.M.
14 I
IV
T.a.M. I
I

~

~

I

_~

VIII
VI[
VI

V
IV

_

lrl étiico

i

.1
3

I

I

.

I

I···························

I T.a.M.
T.O.M.

XVIU

XV
XIV.

,I

5'1

T.a.M.

~ I :::::::'::l~e~t'.e:::::::::: I-x~~-III- ~:g:::
13

, .

r---~----\---~~-··-

Iâotorieta

~ 1......· ..·

.... ·1

IX

1 T.a.M.
-1-----

Motorista-auxiliar

2

~

I

II

I

I

\

V
IV

~r~.t!~~~,.t: ~~ ~.S:~~:~í.·i.~.
1...........
1

2 1, .

3
7

I

1;1

.. .

Praticante de Tiáfego

1I

I\
I

;

T.a.M.
TOM.

VI . \

~i

__,1
13

I

I

I:::::::::~~e:::::: I
1

r

I

-~ 1··· .. ··......·1
I scotoríeta-oussuer I
I
'I
2...........................

~

I·· ·.. ·....···

I

í

i

_.

i .:'r.~t,i~~~~t~. .~~ . ~s.c.r~~~:i.~.

!.

3!
'{ i

J
1

Praticante de Tràjego

-101
.
1__

XVII'!

XV
XIV

I
I

,;g
.

i

Motorista

~ 1·

T.a.M.
T.O.M.

VI
V

I

\

2

VI

I

1...........................
:3

I

I

~

I

I

Médico

IX

I

1

I

~

I

~
l:l
1;<1

§~
~

V
IV

[

8

I

~

VI

V

j

I
I

VI
V

•

Numero
de

tunções

1
4

-5

1
1
3
-5

I

I

Séries funcíonads

I

I

Telegrafista

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

1

4
6
41

-51

!

Topógrafo

II

1··········.... ······.. ···1
rroocuwaor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t .•

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

I
I

Número I
de

tuncões

.

VIII
VII

VI
V
IV

I

I

T.a.M.
T.a.M.

XVIII
X

T.a.M.
T.a.M .

II

I

VI
V
IV

.

I ::::::: ~el:e!l~~(':~~ ( : : : : : :

I

I'eíeçrattsta-uusiuer
1
1
3
-5

T.a.M.
T.a.M.

1
1

-2

I T.a.M.
I

--

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

4
6
41

1

1

-51

\ . I
I Referenda

I
I

I

::::::::::::::::::::::::::: I
.. . ... . . . . . . ... .... . ... . . ..

\

I .... ~~S.o':':ei~o:~.~~Uia~. . . .1

I·.. ·.. ·········· . ···
I

Topógrafo
...........................

I
I ............................
Trabalhador
. ..........................
. ..........................

I

I

Tabela

I

VIU
VH

~

VI
V
IV

8

g
~
~

I

i

I

xvm

-5

I T.a:M.

I

1
4

Séries funcionais

I

I

1

:::::::::::::::::.:::::::.: l

2

I

Tabela

I

I
reeouretro.oiuauor

--

ReferênCia!

I
...... '; ..................... I

--

I

I

::: :~~~~~1~~~i;~~:~:~~i:l~~~:::

1
1

1

I
I

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

I '

12

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

XVIII
X

I
I
I

XVIII

I
I

I
VI
V
IV

~

I

D. N. E.

r. _

ESTRADA DE' FERRO CENT'RAL D,O PIAUÍ

Tabela Numérica Ordinária de Btctrcuunnerórío-mensolista
_ SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1
I

1

1

Séries runcíonaís

Agente de Estrada

de~e>1:0

1

11

I,

\

Armazenistá

1

--~-I"""""""""""I

11'
Tabela

Número
de
funções

I

I
1

!

.

. I Referência

I

"---'-3-I

SITUAÇÃO PROPOSTA

IX
VUI
VII

1

~~ ~~~~~

lI

..

1.....

, ,
VIII

Agente de Estrada

1I
\'

1.......................

I
T.N.O.

Tabela

I

]

I
T.NO.
T:N.O.
T.N.O.

I Referência

Séri-es funcionais

3

I

~

1.....

1

I
Arnuszemistà

··

1

1

~

IX
VIII
VII

:5

g
~
~

,1
. VIII

I

!:l
1J

,

Artífice
1

1
3
3
6

1

"1'

,

- - I '
14

1
--'-1-

Atendente
1

I
I

ª

Artífice

T.N.O.
T.N.O.
T.N.O.
T.N.O.
T.N.O.

XI

X
IX
VIII
VII

1

1...................
3.......................
3 ,
\
6
,.......

I

M

I

I

1
1

XI

X
IX
VIII
VII

I

I...... ~tend~nt~
1

\

I

IV
-'-_ _

~

~_--'W

----..,------~-~---------w

~

SITUAÇÃo ATUAL

Número
de

SITUAÇÃO PROPOSTA

,I

Séries funcionais

Tabela

:le:

Séries funcionais

Ta,bela

funções

6
5

.. ,
.. 1

..

'12

VI
V
IV

....I

T,N,O.

I

J

....

I T.N.O.
T.N,O,

VIII
VII

)

I

I T.O.M,
T.O.M,
1

.

VI
IV
V

I

23

XI

X

VIII
VN

1-2

......... ,

VIU

T ..N .O.

_ _1_

I:::
:~O~~U~O':: :~~~~:::::I
I
I
de

.
- .- g
1

i

.. , .. , .. "

1 i
X

IX
VIII

VII

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.G.M.

I

I

Desenhista

' .. " ' . . . " "

1

1

1
I
I

1
1

~

Ccruiuior de Trem
........... 1

6
5
12

....

1

I

-8-]

~

~

I

VIII
I

Feitor

!I·::::'::,::::':::'::,:',-:.:I

i

XI
X

I
~

~

'"g

X
IX
VIII

VII

'

I

Guarcla

1

VI

2
4

V

IV
TIl

13

I

··..·iI

Inspetor

I..· · · ·
-~1-1
1

I

I

Maquinista

1
1
1
1

I

XVIII

:::::: .... :.::::..... ::::: ::'1

-I
4 I
I

I

T.O.M.

I ----I

11

..

I

i

"

- -1 II .

~~?e~~~

I

..

'1

",I

X

IX

1

IV

I

I

1

4

'1

. . . ..

--4-

M

a.q~i.~iS:~._.a~~'iZi~r

_ XIV

I T.O.M.

I
I
--1 I

xv

I T.O.Iv!.
T.O.M.

~

I

1
1

11
4

-i-I
I

~·~st:

..

j

I
I

XIV

i!1

I

Médico

IV

XIV

C::::::::::::::::::::::::::

XV
XIV

I

,

I

..

1

.

15

X

.. . . . 1

....

niestre

__ "o
"'

XII
XI

I

4

1

I-

I

'

_~I
T.O.M.

XVIII

IX

4

I

IV
TIl

!
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DECRETO N.' 23.354 DE 16 DE
JULHO DE 1947.
Sttprim~

DECRETO N.' 23.356, DE 16 DE
JULHO DE 1947
Su!>'7'ime cargo extinto

cargos extintos

O Presidente da República, usando

da atrlhuícâo que lhe confere o arüeo 37 Item I, da Constituição, e 11.00
tê~mos' do art.. 1. o, alínea n, do Deereto-lei n. o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

ArL 1. o Ficam suprimidos 2. (dois)
cargos da classe "I" da carreira de
Oficíal: Administrativo do Quadro da
Justiça - Parte, Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios In1;B-

rtores, vagos em virtude das premecões de Antônio Viçoso Soares. e 301''''
'zellno Pinto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.

Att. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de julho de
1947, 12.6° da Independência e 59° da
República.
EURICO

G.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, 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 retce suprimido 1 (um) cargo da classe "F" da carreira de Dactilógrafo .do Quadro da Justiça ~
Parte Suplementar do Ministério da
Justiça e. Negócios Interiores, vago em
virtude da promoção de_ Cora. Gomes
Neto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorr-ente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art , 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, e111 16 de julho de
194'7, 126° da Independência e 59° da
. República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedito Costa Neto.

DUTRA.

Benedito Costa Neto.

DECHETO N.O 23.357 - DE 16 DE
JULHO DE 1917

DECRETO N. o 23.355. DE 16 DE
JULHO DE 1947
Suprime CCiXgO - extinto

O Presidente da República, usando

Suprime cargos

extintos.

o Presidente da Repúbhca-. usando
da -atribuIç§,o que lhe contere
ar-

°

tigo 87, item I,_ da. Constdtuição, e

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, c-nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

nos têrmos do art: 1." alínea n, do
Decreto-lei 11.°3.195, "de 14.' de abril
de 1S11, decreta:

Art. 1. o Fica suprimido 1 (um)
cargo da classe "F"- da carreira de
Motorista do Quadro da Justiça -:Parte Suplementar do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, vago em
virtude da nomeação para outro cargo de Frederico Correia, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16- de julho de
1!}47, 1260 da Independência e 59° da
República.

de

EURICO

G.

DUTRA.

Benedito Costa Neto.

Art. 1." Ficam suprimidos 4 (quatro) cargos da classe B, da carreira
Tr:?.balllador, -d-o ouecro Suplementar do Ministério da. Justiça e
Negócios Interiores, vagos em vir ..
tude das promoções de Agostinho
Garcia, Jotio de Sousa e Isolína Maria da Silva e da aposentadoria de
Alfredo Isldro Rúivo, ficando sem

aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.°, Revogam-se as dísposlçõea
em contrário.
Rio de Janeiro,

194~i,

126.~

16

d-e .julho de

da Independência e e.9. t1
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa

Neto.
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DECRETO N." 23.358 - DE 16 D~
JUL..>IO DE "947

DECRETD N." 23.360 - DE 16 DE
JULHO DE 1947

Suprirne:.cargos extintos.

Suprime carços extintos.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atr-íbuíção que lhe confere o artigo 8'1, item I, da Constituição, e
JlOS têrmos do art.. 1.' alínea n, de
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos 7 (seteJ
cargos da classe C oa carreira de
Servente do Quadro Suplementar do
l\iinistél'io da Justiça E Negócios Interiores, vagos em virt.uôe das promoções de Bernardino Pereira da
Silva, Cirilo Felizardo da Costa, João
de Freitas Campelo <: Fernando de

Araújo Coutinho, do Inlecunento de
Angelinc Rosa, da oomeação para
outro cargo de Zeldo Lisboa e da
auosentadorra de Lauro de Sousa
Aranha, ficando sem aplícaçâo a dotação correspondente

Art, 2.° Revogam-se RS disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1'6 da julho de
1947, 126." da. Independência e 59, o
da, República.
EURICO .G.

DUTRA.

Benedicto Costa

cargcs

extintos.

O Presidente da Renúblíca, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 8~1, item I, da Constituição, e
nos têrmos do arb. 1." alínea a, do
Decreto-Ieí TI.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1." Ficam suprimidos 4: (quatro) cargos da classe F da carreira
de Dactdlógrafo, do QUD.,l1l'O Suplemental' do Ministério da Justiça e

Negócios Interiores, vagos em vlrtu-de das promoções ce Maria do
Carmo Leite Alvea;' Cell I\1:iTandz.
Caetano e Márcia Alves Botelho e
da transferência de Eulina Bontempo, devendo a dotaçâo correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de: julho de
1947, 126. da Jndependência.e 59. 0
da República,
c

EURICO

G,

DUTfu\.

Benedicto Costa

°

;n05 têrmos do arb , 1,'

alínea a, do

Decreto-Ier- n.c 3.195, de 14 de abril
de 19,n, decreta:
Art. 1.° Picam suprimidos 2 (dois)

da clMSB C da. carreira de
etc Quadro da Justiça -rParte Suplementar do Ministério da

C[(.l'g03

Servente

Justiça e Negócios Interiores, vagos.

em virtude d8,S promoções de Manu-el
da Silva Muniz e Manuel Rodrigues
Meneses, ficando som aplicação a
dotação correspondente
Art. 2. 0 Revogam-se M disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 16 de julho de
1M7, J.2:G." da Independência. c 59. 0
da República.
E;.rRICO

G.

DUTRP..

Benesiusta Costa Neto.

Neto,

D:ElCRETO N.o 23,359 - DE 16 nE
\ JULHO DE 1947
Suprime

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
ar- ~
tigo 87, item I, da Constituição, e

Neto.

DECRETO N. o 23.351 - DE 16 DE
JLLã:IO DE 1947

Suprime carçoe extintos,

o Presidente da Recública usando
da atrtbuicãc que lhe confere. o arti-go 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1. alínea n, do
Decreto-lei 11.° 3.195, de 14 de abril
de 19,11, decreta:
Art. 1, o Ficam suprimidos 2 (dois)
cargos da classe G da carreira- de
Arquivista, do Quadro Suplementar
do Ministério da Justiça e Negóeíos
Interiores, vagos em virtude das promoções de Marcílic Viana Freire e
Mário de Cast1'oM::tga.lhri,es, - devendo

a dotação corespondente se),' levada.
a crédito da Conta-Corrente do
Qua.dro Permanente dç referido Ministério.
A·rt, 2. o Revogam-sê as dísposígões
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de
194';, 126. o da Independência e 59."
da República.
EUP.ICO G.

Benedito

DUT.RA.

Costa

Neto.
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DECRETO N.

23.362

DE 16 DE

JULHO DE 1947

Suprime cargos

extintos.

O Presidente da República, usando
da atribuição qu- lhe confere o arUgo 87, item I, da -Jonstituíçâo, e
nos têrmos do art. L.: alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
ATt. 1. ° Ficam suprnnldos 7 (sete)
cargos da classe D da carreira de
Guarda de Presidia, '.10 Quadro Suplementar do Mínlstério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude das, promoções de Lafayette de
Souza Menezes, Domingos Ramos de
Oliveira e Zacartas Pereira Lago, das
aposentadorias de Manuel Medeiros
Pllho e Manuel Coutinho da' Silva
e do falecimento de Elpídio Brandão
de Queiroz, ficando sem aplicação a
dotação correspondente
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de
19,1'1, 126.° da Independência e 5-9."
da República.
Etmrco G.

Benedito

DUTRA.

Cosia

Neto.

DECRETO N.' 2J.363 - DE 16 DE
JULHO DE 1947
Retifica os artigos 1.0 e 4.° do Decreto
n.o 19.592, de lO de setembro de
1945, que auicrizou: a Companhia
Nacional de óleos Minerais S. A. a
vesqnísar jazidas de rochas betanniuoscs e piro-betuminosae -t-, classe
IX - nos municípios de Tremembé
e Taubaté, da Comarca de Tcmbaté,
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, di':" 29
<te janeiro de 1940 (Código de Minas),
3.236, de 7 de maio de 1941, e 5.247,
de 12 de fevereiro di':" 1943, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 1.0 e 4.° do Decreto n. o 19.592, de 10 de setembro de
llJ45, passam a' ter a seguinte redaçao:

Art. 1.0 Fica autorizada a Cem,
panhia Nacional de óleos Minerais S. A. a pesquisar jazidas de

rocha-s betuminosas e píro-betu-,
mínosas - classe IX - numa
área de setecentos e oitenta hectares (780 ha) situada nos municípíos de 'I'remembé e Taubaté da
comarca de Taubaté, Estado de
São Paulo, delimitada por um polígono místdlíneo que tem um vértice situado na margem direita do
ribeirão do Moinho, junto ao pontilhão da Estrada Nova Tauba téTrememhé, sôbre o mesmo ribei;
rão e cujos lados a partir dêste
vértice, assim se definem: oitocentos e cinqüenta ,:;- seis metros
e sessenta e três centímetros ....
(B56,63m) de comprimento e rumo
de sessenta e um graus ,:; dezessete minutos noroeste (61' 1'1° NW)
magnético. mil quatrocentos e seis
metros e oitenta e três centímetros (1.406,83m) de comprimento e
rumo quarenta graus e oito minutos noroeste (40° 8' t-J""'W) magnético; mil trezentos e trinta e seis
metros e sessenta e sete ecntímetrcs (1-.336,67m) de comprimento
e rumo oitenta e três graus e
trinta e cinco minutos, sudoeste
(83° 35 SW) magnético, míj novecentos e oitenta e três metros e
onze centímetros (1.983,11 m) de
comprimento e rumo cinco graus
e cinqüenta e cinco minutos noroesr., (5° 55' NW) magnético, até
num ponto situado na margem dL
relta do Rio Paraíba, daí seguíndo para jusante, pela margem direita do referido rio até sua confluência com o ribeirão do Judeu;
daí prosseguindo com uma reta
de dois mil oitocentos e nov-enta
e s-ete metros e cinqüenta osntímetros (2.897,50m> de comprimento e rumo de 'setenta .e um
graus e trinta e cinco minutos sud-este (710 35' SE) magnético, até
a confluência dos ribeirões do
Moinho e das Pedras; daí seguiudo por êste último até o seu crusarnento 'com a Estrada Nova
Taubaté.Ta-emembé, e daí finalmente, seguindo pelo eixo desta
estrada até o ponto de partida.
Art. 4.° O título a que alud-e o
art. 2.0 dêste Decreto pagará a
taxa de Cr$ 3 _900,00 (três mil e
novecentos cruzeiros) de aeôrdo
com o artigo 17 do Decreto-lei
n . o 1. 985. de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), modírícada pelo artigo 1.0 do Decretolei n. o 5.247, de 12 de fevereiro
de 1943.

Cl

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.° Re'llogam-se as disposições
em con trárío,
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Repú,
blica.
EURICO G. DUTRA

Benedito Costa Neto

DElCRETO N.O 23.304 _ DE 16 DE
JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho 'Adminsstrativo do Estado do A.mazonas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, e
de acôrdo curo o art. 12 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, de-creta:
Art. LO Fica declarado extinto o
Conselho Administrativo do Estado
do Amazonas, cujo arquivo será entregue .às autoridades estaduais ccompatentes.
Art. 2. c ltstB Decreto. entrará em
Vigor na data de sua publi-cação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de JUDlO de
194-7, 126.~. da Independência e 59.°
da República.
EURICO G

Benedito

DUTRA.

Costa

Neto.

DECRETO N.O 23.365, DE 17 DE
JUNHO DE 1947
Declara extinto o Coneeíno Atlministrativo do Estado de Sergipe.
O Presidente da República, usando

da 'ata-ibuiâo que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e de acôrdo
com o art. 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho Administrativo do Estado de ~
Sergipe, cujo arquivo será entregue às
autoridades estaduais competentes.
Art. 2.° :!tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de Julh-o de 194:7,
125,° da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Benedito Costa Neto.

DECRETO N." 2;1.366 - DE 17 DE
JULHO DE 1947
Concede à sociedade "Britto Pe1'eira &
Cia.
autorização para junciomt'f...,
como enwrésa de navegação de ecôotuçem, de. acórdo com o que prescreve o Decreto-lei n. o 2.784, de 20
de nove7nbro de 1940.
H

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
"Britto Pereira & Cia.", decreta:
Artigo único. Ê concedida à sociedade "Britto Per-eira & Cía.", com sede
nesta cidade' do Rio de Janeiro, aU
torízaçâo para funcionar como em,
prêsa 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 SO~
cíedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida. autorização .
Rio de Janeiro, 17 de julho 'dn lB17,
126,° da Independência e 59.0 da Rcpública.
R

EURICO G.

DUTRA.

MOTvan Figueiredo

DECRETO N.o 23.367 - DE 17 DE
JULHO DE 194'7
Concede à firma ."A. Coimbra & Filhos" autorização pam funcionar
como ernprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.O 2.734, de 20
'
de nouembro. de 1940.
O Presid-ente da República, atendendo ao que requereu a firma" A. Coim-

bra & Filhos",' decreta:
Artigo único. E' concedldà à firma
"A. Coimbra & Fífhes", com sede na
cidade de Santarém, Estado do Pará,
atitorízaçâo para- funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acõrdo com '0 que prescreve o Decreto-lei n.? 2.784, de 20 de novembro de
1940, obrigando-se a mesma firma a
cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1947,
126,° da Independência e 59.0 da Repúbli-ca.
EURICO G.

DUTRA

Morvan Figueiredo
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DECRETO N.O 23.36B - DE 17 DE
JULHO DE 1947
Concede à sociedade "Transportes
Marítimos Cacique Limitada" auicrizaçõo para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem,
de acôrdo GlYm o que preeoreoe o
Decreto-lei n,o 2.784, de 20 de no ..
vembro de 1940.
O Presidente da República, atel1-.

dendó

ao

que

gada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que ve-

nham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
\
Rio de .Ianeiro, 17 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
Ermrco G .. DUTRA.

M orvan Figueiredo.

requereu a sociedade

"Transportes Marítimos Ca-cique Li-

mitada", decreta:
ll... rtigo único.

E'

concedida

à

80-

cícdade "Transuortes Marftdmos Cacíque Limitada". com sede n-esta cídade do Rio de Janeiro. autorizacão
para funcional' como emprêsa de
vaçâo de cabotagem. de acôrdo com o
que prescreve o Decr-eto-lei n.v 2.784,

na-

de 20 de novembro de 1940,obrigrmdose a mesma sociedade a CU111P1'Ü Inte-

gralmente as leis e regulamentos em.
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da 1'êfe~da autorização.
Elo de Janeiro, 17 de julho de 1947,.

126.0 da Independência
República.
EURICO G.

e

59.0 da

DU1';l.A.

l1.forvan Fiçueiresía,

DECRETO N.o 23,370 - DE 17.DE
J·ULHO DE 1947
Concede

à firma "Beranger & Cia;"

auiotíeaçõo

para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, ele oeõrtlc com o que preccreee o" Decreto-lei u.« 2.784, de 20 de
novembro ele 1910.

O Presidente da República, atendendoao que requereu a firma "B8~
ranger & Cia.". decreta:
Artigo único. Ê' concedida à firma
"Beranger & Ola.". com sede na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro, autovização para funcionar
corno emprêsa de navegação de cabotagem, de aoórdo com o que prescreve
o Decreto-lei

n.o

2,.784, dê 20 .de no-

v-embro de 1940. obrigando-se a aluDECRETO N.o 23,369 - DE 17 DE
JUI,HO DE 1947
Conceâe à sociedade "Norton, Megaw
& COTnpany Limiteâ" au"torizC&da
pera cowunuar a [umcicmar na República.

O Presidente _ da República, ateudando ao que reC;U81'êU a soeledadc
"Nortcn, Megaw ;;.; Company Limíted,"
autorizada 8~ funcionar pelos Decretos
números L 455, de 5 de julho de 1893,
6.561, de 11 de julho de 1907, 14.622,
de 1 de fevereiro d-e 1921 e 21.082, de
6 de maíc de 19.;':0, decreta:
Artigo único. f~ concedida à sociedade "NOl·tOD., Megaw & Company
Limited", com sede na cidade de Lon-

dres, Inglaterra autorização para continuar a Iuncíonar na República. com
o capital de Cr$ L250.0DO,OO (um. milhão e duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) destinado às SU8.3 operações no
Brasil, em virtude de resolução ela

dida firma 8, _cumprir integralm-ente
as Iets e regulamentos em vigor, ou \
que venham a vigorar, sôbre o objeto

da referida autorização.

Rio de .Janeiro, 17 de julho de J.947,
125.0 da Independência e 59,0 da
República .
EUR::::CQ G.

PUTRA.

M"orvan Figueiredo.
DECRETO N.o 23.371 DE 17 DE JU-

LHO DE 1047
A'IJrova alteracões íntrcâuxiâas
nos - estatutos da" "Aliança de Mines Gerais" Companhia de Seçu70S.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-er-e o artigo 87, inciso I, da Ccnstdtuiçâo, de-

ereta:
Arb. 1. o Ficam aprovadas as alterações introduzidas no-s estatutos 80diretor-ia tornada em reunião efecíais da "Aliança de Minas Gerais"
tuada a í) de maio de 1947 e sob as ' Companhia de Seguros,. com sede na
mesmas cláusulas que ac-ompanham o cidade de Belo Horizonte, capital do
Decreto n.v 6.561, de 11 de julho de Estado de Min8.S Gerais, autorizada a
190'1, ficando a aludida sociedade obrtoperar em seguros dos ramos elemen-

ATOS DO

~ODER

tares pelo Decreto n.c 17.102, de 2 de
novembro de 1925, inclusive
aumento do capital socíal de Cr$ 2.000.000,00
para Crê 5.000.000,00, conforme deliberação das assembléias gerais extraordinárias de acionistas, realizadas a 13 de abril e 15 d€ junho de
1946.
Art , 2.° A sociedade continuará integl'almenresujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre.o objeto da autorízaçãc a
que alude o presente Decreto.
Art. 3. o Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1947,
126 0 ' da Independência e 59 0 da República.

°

EURICO G.

DUTHA.

lI10rvan Figueiredo.

DECRETO

N.O

JULHO

23.372
DE 1947

DE

17

DE

Aprova aiteroçôcn introdueiâas nos es~
taiutoc ela Companhia üxcéutor de

Sequros,

o Presidente da República" usando
da atrrbuíção que lhe confere-o are. 87,
inciso I, da Constituição. decreta:
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DECRETO N." '23.373· - DE 18 DE
JULliO DE UH7
Lncíui tunoõo em comissão na Tabela Numérica Orüuuuía: de Mensalista da Estrada ae Ferro Noroeste do Brasil, aprovada pelo Decreto n." 22.890, ae 8 de Abril de

1947.
O Presidente da República, US8.11do
da. atrtbuíção que Ih3confere o artigo 8·7, item X da Ounstituiçâo, de-

ereta:

Art. í.> Flce inclnída . na Tabela
Numérica Or-dinária de Mensalista
da Estrada de Ferro Noroeste -do
Brasil. a que se refere o Decreto número 22.890, de 8 da abril do corrente
ano, uma funçâc, em comissão,de
Chefe do Dapartamentc de Assistência
. Social, com o salário mensal de Orâ
4,ODO,00 (quatro mil c.ruseiros) .
AI't. 2. o A. despesa R verificar-se
com :;'0 execução do dísncstc nêste
Decreto correrá à ccnca dos re::;Ui'SOS
da própria Estrada,
Art. 3. 1!:ste Decreto entrará- em
vigor na data de sua publícação.
Art. 4. o Ficam revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de
1947, 126. o da Independência e 59. o
da República.
0

EURICO

G.

DUTR~.

Clovis Pestana.

Art. 1.0 Ficam .aprcvadas as alterações introduzidas nos estatutos sociais
da Companhia Excelsíor de Seguros.
DECRETO N." 23.3 r!4 - DE 18 DE
JULHO DE )947
com sede na capital do Estado de São
Paulo. autorizada a operar em seguros
dos ramos elementares pelo Decreto Aí;:-rova projeto e orcemento tara
11.° 15 .lD2. de 21 de março de 1944,'
constrt!cáo ele ranchos ae muâeira,
conforme deliberação da Assembléia
desm.ontáveis, pela Rêãe de ViaGeral Extraordinária de acionistas,
ção Puromá-Samtá Catarina,
realizada a 15 de janeiro de 1947.
O Presldenterda Repúblíca, usando
Art. 2,0 .A Sociedade continuará inda atrrbuicão que Ele confere o artegralmente sujeita às leis e regulatdgo 37, número I da ooesütu'cêo, dementes vigentes, ou que vierem a vigocreca:
rar, sôbre o' objeto da autorízação a
Artigo único. Ficam aprovados o
que alue.c o prssente Decreto.
proj eto c o orçamento na importânArt. 3,0 Revogam-se as disposições
cia de 01'1 765.000,00 (setecentos e
em contrário.
sessenta e cinco mil cruzeiros) , os
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1947. quais cem êsta baixam, devidamente
rubricados, ps.. r a _, construção de 150
123.0 da Indenendência e 59. 0 da República.
ranchos de madeira, desmontáveis.
destinados e.c abrigo provisório do
pessoal das turmas f e conserva da
EURICO G. DUT?il.
Rêde de Víe.. ção Paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva despesa
-Jl&" orvan Figueiredo
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correr à conta do "Orçamento de
Inversões" da referida Rêde, para
1948.

Rio de Janeiro. 18 de Julho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

Uns, situada no Distrito de Paz, Muuicípíc e Comarca de Araraquara,
entre as estac- - 9+18,00 e 26+6,00 da
linha de São Carlos a Rincão, fígurada na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada, e necessária
à construção da variante TI.O 6 da
citada linha.
Rio de J anoíro, 18' de julho de 1947,
126,° da, Independência e 59.0 da República .
EuRICO

DECRETO N.o 23.375 ' - DE 18 DE
JULHO DE 1947
Aprova projetos c orçamentos para
execuctio de ooras no prolongamento de Campo Grande a Ponta
Porá, na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, número I da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância. total ,de Cr$ 19 999. 315,90 (de-

zenove mflhôes, novecentos e noventa e nove mil e trezentos e quínze
Cruzeiros e noventa. centavos), os quais
com êste baixam, devidamente rubricados, para a conclusão da construçao do trecho entre os quilômetros
20b e 275 do prolongamento de Campo
Grande a Ponta Porá, na Estrada de
Fe.l'1'O Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de1947, 126, ° da Independência e ·59. °
da; República.

EURICO

G.

DU'l'RA.

Clovis Pestasui,'

DECRETO N,o 23.376 - DE 18 DE
JULHO DE 1947
Declara de utilidade pública faixa de
terra a ser desapropriada pela Companhia Peulustà de Estradas de
Ferro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição e de
acôrdo com o disposto nos artigos

3.° e 5.°, alíneas h) e 1)~ do Decreto-lei n.v 3,365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Artigo único. Fica declarada de utilidade pública, para desapropriação
pela Companhia Paulista de Estradas
de reerro.: uma área de terra com
5.,600 metros quadrados, de proprte..
da-de do Sr. Cândido Mendes Mar-

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DEORETO N.o 23.377 - DE 18 DE
JULHO DE 1947
Aprova proje(Q e arcamento para
construção de muro de animo nas
oficinas da Estrada de Ferro Noroeste da Brasil, em Bauru,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número I da Constituição, de-

ereta:

Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importânela de CrS 63. 7l6,30 (sessenta e três
mil e setecentos e dezesseis cruzei1:08 e trinta centavos)
os quais com
êste baixam, devidamente rubricados,
para a construção de um muro de
arrimo destinado a proteger o ediffcío da ca-sa de fôrça das crtcínes
da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil em Bauru, contra os efeitos
da treptdaçãc causada pelo martelete existente na seção de ferraria
daouelas oficinas.
Rio· de .raneíro, 18 de Julho de
1947, 126.° da. Independência e 59. Q
d.a República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana:

DECRETO N. o 23.378 - DE 13 DE
JULHO DE 1947
Autoriza a cessão de faixa de terreno pertencente à 'Viação Férrea
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da, R'e'oúbüca, usando
da atrtbuicâo oue lhe confere o artigo 87, n. o í, da. Constituição e
atendendo ao que consta elo processo n.« 8.665-47, do Departamento de
Admínisbraçãc do Mtrnstérlo da Viação e Obras Públicas, .decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
Via-ção joên-ea :do Rio Grande do
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Sul e ceder à Prefeitura Municipal
de Rio .Grande, no Bstado do Rio
Grande do Sul, uma faixa de terreno
de 118m x 9,2Crm, ou sejam 1.0-83.60
metros quadrados, na Vila do Povo
Novo, sede do 3.° Distrito daquêle
ISuni-eípio, . destinada ;10 alargamento
e retifícacão da avenida prmcípal da
citada Vila.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de
19'17, Q5.0 da Independência € 59. .0
ela República..

DECRETO N.O 23.380 - DE 18 DE
JULHO DE 1947
Prorroga, por 10 anos, a concessão ou..
toraoaa à Rádio Educadora do Bra~
silo S. A., atualmente denominada
"Rádio Tamôio S. A.", para eetaoe..
tecer uma estação radiodijusora.
O Presidente da República, usando

da
go
do
S.

atribuição que lhe confere o arti..
87, D.O L da Constituição, atendeu..
ao que requereu a Rádio Tamoio
A. e tendo em vista o disposto no
artdgo 5.°, n.o XII, da mesma Oons..

tátuiçãc, decreta:
Art. L° Fica prorrogado, por 10
anos, o prazo do contrato a que se
ctome Pestana.
1'-21.8're o Decreto n.? 804, d-e 8 de maio
de 1936, celebrado entre. o Govêrno
Federal e a Rádio Educadora do Bra..·
sil S. A.., que passou a denominar..
DECRETO N. ° 23.379 - DE 18 DE
se "Rádio TamoioS. A.", em virtuJUI,HO DE 1947
de do disposto no Decreto n.v 14.608,
de 24 de janeiro d-e 1944, para o estabelecimento, nesta Capital (Distrito
Aprova projetos e crcamerdcs para
Federal) , de uma estação radiodifuexecução de obras no prolongarJ~en
sora, sem direito de exclusividade, obto de Campo Granâe.a Ponta Porã,
servadas tôdas as cláusrãas que aeom ..
na Estrada de Ferro Noroeste do
panharam o referido Decreto.
Art. 2.° A concessionárla não podeBrasil.
rá alterar em qualquer tempo seus esnem fazer transferência de
o Presidente da República, usando tatutos
ações. sem que tenha havido prévia
da atribui-ção que lhe confere o arautorização do Gcvêrno.
Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
blgo 87, número I, daiOonstdtulção, dedessa prorrogação, será assinado, na
creta:
referido Ministério, no prazo de 60dias, a partir da publicação dêste De"
Artigo único. Ficam aprovadas os
ereto TIO Diário Oficial, têrmo aditivo
projetos e os orçamentos nas imporao contrato de 11 de junho de 1936.
tâncias de Cr$ 8.1R8.754,60 (oito
registrado <pelo Tribunal de Contas
mühôes, cento e sessenta e oito mil
em sessão de 3 de julho dêsse ano.
€ setecentos e cinqüenta e quatro
Art. 4.° Revogam-se 80S disposições
cruzeiros e sesser ta centavos) e Cl'G
em contrário.
1.331.02'5;40 (um mflhâo, trezentos
e oitenta e um mil e vinte e cinco·
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1947,
cruzeiros e quarenta centavos), os
126.° da Independência e 59.° da Repú... ·
quais com êste baixam, devidamente
blica.
rubricados, relativos à construção do
EunICO G. DUTRA
trecho entre os quilômetros 300 e
316 do prolongamento de Campo
Clovis Pestana
Grande a Ponta Porá, na Estrada de
Ferro. Noroeste do Bra$i1, e da ponte
de concreto armado sôbre o rio SanDECRETO N.' 23.381 DE 18 DE JUta Maria, no quilômetros 200,67'6 do
LHO DE 1947
mesmo prolongamento.·
Prorroga, por 10 anos, a concessão outorgada à Ráclio Cultura AraraquaRio de -Ianelro, 18 de Julho de
ra, atualmente denominada "Rádio
1947, 126.° da Independência e 59.°
Cuuura Araraquara Limitada", para
estabelecer uma estação radiódiju~
da República.
EURICO

G.

DUTRi'•.

sara.

EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

Cal.

Leis.~

VaI. VI

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo 87, n . ° I, da Constituição, atendendo

F. 5
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ao que requereu. a Rádio cultura AraTaquara Límitada.» tendo em vista o
disposto

no artigo 5.°,

11.°

mesma Constituição, decreta:

XII, da.

Art. 1. o Fica prorrogado, por 10 'anos,

o prazo do contrato a que se refere
o Decreto n.e 9'i3, de 17 de julho de

1936, celebrado" entre o Govêrno Fe-

deral e a. Rádio Cultura Araraquara,
atualmente denominada "Rádio Cultu-

ra Araraqliara Limitada", em virtude

do disposto na Portaria n. o 875, de 2
de outubro de 194.6, para o estabeleci-

mento, na cidade de Areraquara, Estado de São Pauío, de uma estação
radíodífusora, sem direito de exclusivídade, observadas tôdas as cláusulas
que acompanham o referido Decreto.
Art. 2. o A concessionária nâo pode-

rá alterar em qualquer tempo seus ,estatutos nem fazer transferência de
ações sem que 'tenha h1:1,VidD prévia autorização do Govêrnó.
Art. 3.° Pera os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
referido Minis tério, no prazo de 6'Ú
dias,

~

dio-difusora, sem direito de exclusívídade, observadas tõdas aJ5 cláusulas
que acompanharam o referido Decreto.
Art. 2.° A concessionária não poderã alterar em qualquer tempo seus
estatutos nem fazer transferência de
ações sem que tenha havido prévia
autorização do Govêrno,
Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
referido Ministério, no prazo de 60
dias, a partir da publicação dêste Decreto no Diário Oficial, têrmo aditivo
ao contrato de 9 de julho de 1936, registrado pelo Tribunal de Contas em
sessão de 31 déssc mês e ano.
Art. 4.°' Revogam-se as díspostçõee
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana

partir da publícaçâo dêste De-

creto no Diário Oficial, têrmo aditivo
ao contrate de 24 de agôsto de 19'36,
registrado pelo Tribunal de Contas em
sessão de 18 de setembro dêsse ano.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1947;
126. o da Independência e 59. a da República..
EURIco G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.' 23.382 - DE 18 DE
JULHO DE 1947
Prorroga, por 1ú anos, a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Cuttura "A Voz do Espaço" -pora eeta.oclecer tsma estação radiodifusora.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, atendendo ao - que requereu a Soci-edade
Rádio Cultura "A Voz do Espaço", e
tendo em vista o disposto no artigo
5.0, n.c XII, da mesma Constituição,
decreta:
Ar,t. 1.0 Fica prorrogado, por dez
anos, o prazo do contrato a que se 1'e·
fere o Decreto n.v 899, de 12 de junho
de 1936, celebrado entre o Govêrno
Federal e a Sociedade Rádio Cultura
"A Voz do Espaço" para o estabelecimenta, na Cidade d-e São Paulo, Estado de São Paulo, de uma estação ra-

DECRETO N. ° 23.383 - DE 18 DE
JULHO DE 1947
.Autoriza estromqeirc a adquirir o domínic. útil do terreno âe marinha
que menciona, suaoao nesta Capital.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DEORETO N.' 23.384 - DE 18 DE
JULHO. DE 1947
Autoriza o cídadão húngaro Guiüierme Grunivald a comprar ieõrae preciosas.
O Presidente da Repúbltea, usando
da atribuição que lhe confere o astí-

go 37, número I, da Oonstttuíção, e
tendo em vista o Decreto-lei n.? 466,
de 4 de junho ,de 19"38, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão húngaro Guilherme Grunwald,
reside-nte em Pcxoréu, no Estado de
Mato Grosso, a ocmprarcpedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho-de -1938, constituindo título desta autorização uma
via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EuRICO G.

DUTRA

Correia e Castro
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DEORETO N.o 23.385 - DE 18
DE JULHO DE 1947
Revo{/a o Decreto -i» 18.138, de 22 de
Março de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo
87, n.» I, da Conatituíção, decreta:
.

Artigo único. Fica revogado o Deereto n.c 18.138, de 22 de Março de
1945, que autorizou a cidadã .brastleíra
Maria Anatália da Silva Mutran, residente em .Corurrsbá, no Estado de
Mato Grosso. a comprar pedras pre-.
ciosas, nos têrmos do Decreto-l-ei núroera 466, de 4 de Junho de 1933.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1947;
126.° da Independência e 59.° daRepública.
EURICO

G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 23.386 _. DE 18
DE JULHO DE 1947
Revoga o Decreto n.O 5.517, de 11 de
,A bril de 1940

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. ° I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficá revogado o Decreto n.v 5,517, de 11 de Abril de 1940,
oue autorizou o cidadão brasileiro Orfanõrm José Orlando, residente em
Diamantina, Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras preciosas, nos têr.,
mos do Decreto-lei n.v 46ô. de 4 de
Junho de 1938.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1947;
126.° da Independência e 59.0 da Re.,
pública.
.
EURICO

G ~

DUTRA.

Corrêec e Castro.

pedras preciosas nos têrmos do De,:",
ereto-lei n.o 466, de 4 de Junho de
1938.
Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1947;
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 23.388 - DE 13 DE'
JULHO DE 1947
Autoriza a tis-ma Emílio Schupp &
Cia. a comprar pedras pr.eciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e

tendo em vista o Decreto-lei n. ° 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Emílio Schupp & Cia., estabeleci..
da nesta Capital, a comprar pedras
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 ele Janeiro, 18 de julho d-e 194'1'.
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N.? 23.389 - DE 21 DE
JULHO DE 1947
Declara de 'utilidade pública diversas.
áreas de terra necessárias ao eszcbelecimento das instalacâes reuitioae
ao o.tacneüosnea;o hidl:o-elétrico de
Areal, cuja concessão foi ouicrçtuia
à Com'j]nn-lüa Brasileira de Energia
Elétrica S. A., pelo Decreto.tei número 7.4ô9, de 17 de abril de 1945, e
a.utorip~a a referida ComlJan.-hia a de-

scupropríá-lae.

DEORETO Nv 23.337 - DE 18
DE JUL...'-IO DE 1947
Revoga o Decreto. n.o 8.033, de 9 de
Outubro de 1911

O Presídents da República. usando
da atribuição que ·lhe confere o arbigc
87, inciso I, da Oonstdtuiçâo, e tendo

em vista o l'Equei.'ido pela Interessada
151 letras a e b

da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica revogado o De-

e o disposto no artigo
<lo Código de Águas, e
5.° letras j e h e 15
3.255, de 21 de junho
rágra10 único do art.
lêi n.v 4.152, de 6 de

cr-eto n.? 8.033, de 9 de "Outubro de
1941, que autorizou a firma Pícardí
& Cla., estabelecida em Guia Lopes,
no Estado de Minas Gerais, 'a comprar

dade pública nos tênnc-s dos artigos
3.° e 5.° Ietras j e h e 15 do Decreto-

O Presidente da República, usando

nos artigos 3.° e
do Decreto-Iet
de 1941 e o pa1.0 do Decretomarço de' 1942,

decreta:
Art. 1. ° Picam declaradas dê utili-
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lei n. o 3.365, e do parágrafo único do
art. 1,° do Decreto-lei n.» 4.152, de

() de março de 1942, as' seguintes áreas
de terra, necessárias

::'-0

estabelecimen-

to das instalacôes referentes ao aprcveltamentc hidro-elétríco de Araa.l,
conforme Decreto-lei n . o 7.469, de 17
de abril de 19.15, de ncôrdo com- as

plan tas aprovadas:
1) Area de setenta e nove mil
to 1Ç sessenta m-etros quadrados

C811-

.

(79.160 m2) de propr-iedade atribuída

a Domingos Ncgueira, situada no mu-

nícípio de petrópolis.: Estado do Rio

De Janeiro, à margem esquerda cio tIO
Preto.
2) Area de sessenta e nove mil e
.
seiscentos metros quadrados
(00.600 m2)

da propriedade atribuída.

a Muaru Irmãos & Cia., situada no
município de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeír o, à margem esquerda do
rio Pr-eto.
3) Area .de setenta. e três mil novecentos e vinte metros quadrádcs
(73.920 m2) d.s propriedade atribuída

a Hildebl·ando

Carvalho, situada no

município 'de petrópolís, à margem ~S~
querda do rio Preto.
4) Area de vlnba e três mil cen-

ia e-vinte metros quadrados

,.

(23.120 mâ) de propriedade atribuída
a João Cabral, situada no municítrio
de Petrópoli~, à margem esquerda do

rio Preto.
5) Area "de cento e setenta e quatro mil setecentos e sessenta metros
quadrados (174.760 m2) de proprfeda-

de a tríbuída a L'cinio Moreira Senn,
no municín!o de Petrópolis, à margem
esquerda do rio Preto.

6) Area de cento e dezenove mil
quatrocentos e oitenta metros quadra-

dos 010.480 m2) de orocrtedade atrf.,
buída 8. Licínio Moreira Seria. situada
no município de Petrópolis, à margem

escuerda do r-io Preto.
7) Area de vinte e cinco mil metros Quadrados (25.000 mâ) . d-e propríedade atríbuída a Emiliana Machado de Oliveira, situada no município
de Três Rios, à margem direita do rio
Preto.
8) Area de treze mil
seiscentos
metros quadrados 03.600 mâ) de
propriedade atribuída a Antônio cast.ilho Canuto, situada no municínlo de
Três 'Rios, à margem direita do rio
Preto .
9) Area de
quarenta e dois mil
.
seiscentos metros quadrados
(42.600 m2), de propriedade atribuíc1&,
a Doris Sendíway Lamber-t. situada no
município de Três Rios, à margem direita 'do rio Preto.

10) fi..r ea de trinta mil metros quadrados (30.0GO mz) , de propriedade

atribuída a Eugênia Projeto, situada
no munícípío de -Três Rios, à margem
direita do rio Preto.
11)
Area de sessenta e sete mil
cento e vinte metros quadrados
.
.(6'1.120 ma», de propriedade atribuída a Matllde Gonzo Reis, situada no
muntoíp:o de Três Rios, à margem dIreita do rio Preto.
12) Arca de mil .scteccntos e oi':'
tenta metros quadrados (1.630 m2),
de preprredade atribuída à Evarrato
Figueira situada no município de
Três Rios, à margem direita do rto
Preto.
Art. 2. ° A Ocmpanhía Braaileíra
de Energia Elétrica fica autorizada a
promover ,a desapropriação das mencronadas áreas de terra, com fundamento no art. 3.° e de conformidade
com o disposto no arb. 15 do Decretolei n.c 3.365, de _21 de junho de 19,11,
e o parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-lei n.v 4.152, de 6 de março de,
1042, já citados.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na cata da SUa pubücação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1947.
126.° da Independência e 59.° da Repú·
blica ,
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
(N.o

11.219 -

28-7~47).

Cr$ 234,60 -

DElC'R'E'J10 N.o 23.39'0 ~

DE

21'

DE

JULHO DE 1947

Outorga a Honorio Gemes, ou emorê»
sa que orçamiecr, concessão vara o
aproveitamento da energia liidráulica da cachoeira das Oliveiras, -no
rio ltapeceríca, distrito da sede do
município de Dininópolie, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da Repúolíca usando
da atribuiqâo que lhe confer-e o art. 87,
inci-so I,da Constituição, e' nos têrmos
do art.. 1-50 do eódi,S"'Ü de Aguas (Deereto n.c 24,64-3, de Iü de julho de
Jf.l,84), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os dtreítos de
terceiros antertormente adquiridos, é
outorgada a Honórío Gomes, Ü"U emprêsa que organãzar, concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira das Olíveíras, no rio

Jcapeceríca, distrito da sede do muní-

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

cínlo de Divmópolis, Estado doe Minas

Gêrats.

§ 1.0 Em portaria do Ministro da.
A9u:icultura, pc-r ocasião da aprovação
d~5 projetos, serão determmadaa a al~
tura de queda a aproveitar, a c1t2-:::~8.-rg'a
e a· pctêneia .concedídas..
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
ntilízaçâo de energia P2.1'8, consume

exclusivo do ccncesstonáno.
Art. 2." Sob pena de-oarfucidade .do
pr-e~~!,-t~ titulo concessionárlo obriga50 <>-.

,I - Registrá-lo na Divisão 6..'2' Aguas,
dente-o do prazo de trinta (30) dias
após a sua pubücaçào .

'li ~ Assinar o contrato díseipltnar
da concessão dentro do prazo doe S8'Ssenta (6,0) dias, contado da data em
que rõr publícada a aprovação da r-28pectíva minuta pelo Ministro da Agrt-

cultura.

TII - Apresentar o mesmo contra to
à Divisão de Águas, para 03 fins de
registro, dentro dos sessenta (00) dias
que se seguirem 8.'0 registre do mesmo
no Tri-bunal de contas.

IV ~ Apresentar, em três .(3) vias,
à referida Divisão de Aguas, dentro do
prazo de um. (1) ano, contado da data
da publlcaçâo do presente decreto:
a) dados sôbre o regíme do curso
dágua a aproveitar. principalm-ente os
relativos à descarga de estiagem e à
de cheia, bem ccmo a vartaçâo do nível dágua a montante e a jusante da
fonte' 0:2 energta a ser aprcvettada.;
b) planta. em escala razoável da
área. onde s,e fará o aproveitamento de

energia, azxangendo a parte atingida
pelo remanso da. barragem e pedi!
do rio a montant-e e a jusante do la-

cal do aproveitamento:
c) método do cálculo da. barragem,
projeto, épur.a f ustdfícação do tipo
adotado; dados geolcglcos relativos ao
ter..-eno /3-rü que será construída a barrag'-2m; cálculo e dimensionamento das
. comp()l't-as, 8.,duías, tomada dá,gua e
canal de c1.s,rivaçã{l; seç.õ-es longitudinais e traus,versai8, orçamento; dis~
posições que assegurem a conselvação
e a liVl'-:3 Cir-"Jlllação dos 1J'5'ix-es;
a) conduto forçado: cálculo e justificaçfo do tipo a,dotado. pla.nta e
perfil com tôdas as indic.a.çó,ç;s r..,'Sow:sárias e com observância das escalas
svgUin't2s: .para as plantas. um por du~
zentos 0/200), pftra os perfis, he,rizOl1'tal, um po:' duzenüos 0/200) e vertical, um por cem (l/lO,J); cá:,culo e
d,z&enho do ass:,:.mtamento e fixa,cão dos
blocos de. ancora,gem, orçamento;
e) ed:liício d-a lls·ina,: cák'..!.lo, pro'~ê~
to e orç'8,m-ento; turbina: justificação
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do tipo adotado, seu rendimento em
cal gaa diferentes, em múltiplos de
1/4 ou 1/8 até plena carga: mdicacâo
6.:;, velocidade característica de emba-

lagcm ou disparo: sentido de rotação
e Indicação elo engulimento C0lU. 20 "7o,

50 % e IDO % de ca-rga; caractcnstacas

de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da, turbina e discrímínação do tempo Q2 feehamento ; c.anal defuga, etc., orçamentos respectívcs:
f) 'geradores: justífícaçâo do tipo
adotado: potência, tensão, Jutor de po-

têncla, rendtmentosem diferentes car. gas com COS 0 = 0,3; treqüêncía:
excítatrda: tipo. potência, tensão;'
rendimento e acoplamento:
h) transformadores: as m-esmas exigências feitas para os geradores:
i) esquema ôas ligações, indlcaçâo
da linha de alta tensão de transrmssão, para-r áíos: cál-culo mecânico e
e'étrlco di linha de transmíssâo com
fator 0.0 potência Igual a 0,3 para perda, de potência, tensão na paetida e na.
chegada, distância ente-e csicondutores, projeto dos suportes: orçamento:

o:

j) memorial justé ücatívo, incluindo
orçamento global detalhado de' tôdas
as pas-tes do projeto. bem como das

desaprcprraçôes a fazer .
V ~ Obedecer, em todos os projetos,
às prescríçôes de ordem técnica que
forem. determtnadas pela Divisão de
Águas.

-Parágrafo úníco. Os prazos a que
se retere êete artigo poderão S0'!' prorrogados pelo Ministério C:,a Ag'l'i.cul~

tura.

Art. 3.° A minuta' do contrato dísciplmar desta concessão será preparada pela Dívieão de Águas e submetida à aprovação (to Ministr-o da Ag,ricultura.
Art. 4.°.0 concessionário fica obrfgado 8, ccnste'uír e menter nas Pl'Oxímtdade s do 10C21 do aorovettamento, onde e desde quandoTôr det:':l'minádo pe-Ia Divisão de Aguas, às instalaç5<~-s ne'c-e:::sárias a ODS01'Va,çÔes linimétric":?s e. m;edição d·e des,ca.rga do
curso d:à.gua que v.ai utilizar e a re.alizm' as observa'{Jo·es de a,côrdo com aS
instruções da. lr~esma Dlvi.s&o.
Art. 5.0 - ~ô~ pr,€'s.z'llte co!"w2ssã,o vfg'o,rará pe-I,o prazo de trü1ta (3:0) anos,
contado da data d-o registro do resp-ectivo c{;uü',ato ns. Divis2,·Q de Aguas.
ArL 6.° Fin,do o prazo da concE.6s5.o
tôda a prc·prl·2d8..de do concessionário
que no mQ·m·m,to exis,tir em flL"'1ção
exclusiva e p'8'l'm'U,nê"~te da utilização
da energia hidl'B.ulx:a re,f-er-8'nte aO
a,Dr-ove:i.ta-m;:nto concedi-do, reveort0rá aO
E~t8.-do (1.'2 Mi~as G-.el:ais, ms·ih:rtte 1n-
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denlzaçâo do custo histórico, isto é, do
capital efetivamente invertido, menos a depreciação.
Art. 7.° Se o Governo do Estado de
Minas .Gerads não fizer uso do seu

direito a essa reversão. caberá ao coneessaonárío a alternativa de requerer
ao Govêrno Federal seja a concessão
renovada pela forma que, no respeetà1'0" contrato, deverá estar prevista, ou
de restabelecer no curso dágua às suas
expensas, a situação anterior ao aprcvedtamento concedido.
Parágrafo único. Para

os efeitos
dêste artigo fica o concessíonárlo obrtgado a dar conhecimento ao Governo
jeederal da decisão do Estado de Mi-

nas Gerais, e a entrar com 'o requerimento de pro-rrogação da concessão ou
o : de desistência desta ~t-é seis ~6)
meses antes do término ao respectivo
prazo.
Art.

8.° O

concessionário gozará,
desde-a data do regrstro de que trata
o n.c UI do art . 2.° e enquanto vigorar esta concessão, dos favores co-nstantes do Código de Aguas e das leis

ecpecíaís sôbre a ma téria.

.

Art. 9.° O presente decreto entrará

em . vigor na data da. sua publicação,
revogadas as dísposiçôee em centrário.
Rio de Janeiro. 2'1 de julho de 19"i7.
125.0 da Independência e 59.°. da R0pública.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.391 - DE 21 DE
JULHO DE 1847
outorga à Prefeitura Iâtmicisxü de
Piranga, concessão para o .aproveitemente ela energia hidráulica da
cachoeira denominada Pruia Gram-:
ele, í20 córrego do Pinheiro. distrito
de

Pmneiroe Altos, trumicipio de

Pirasiça, Estado de l/finas Gerais.
Não foi publicado ainda no IJiário
Qj{"cial por falta de pagamento .•
DECRETO N.o .23.392 ~ DE 21 DE
JULHO DE 18'5:,7
Autoriza a Companhia Su'l Mineira de
Bletricuicuie a construir uma linha
de tranemissâo entre o local üa tutura uszna de Poço Funclo no rio
Machado, tnunicipio de Gi~~irim, e
a ~c!dade de Ouro Fino, municipio
de
nome, no Estado de Minas
Gerais.

unuü

O Presidente da República usando
da atr.ibuição que lhe confere o artàgo

87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decrete-lei 11.° 2,059, de 5
de março de 1940,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou conveniente deferir a medida requerida pela interessada, decreta:
Art. 1. ° A Companhia Sul Mineira
de Eletricidade fica autorizada a:
I - Construir uma linha de trans..
missão em circuito singelo, trifásica,
sob a tensão nominal de 44.000 Volts e
a -Ireqüência de 50 oâclcs por segundo,
entre o local da futura usina de POÇo
Fundo, no rio Machado, município de
Gímu-ím, e a cidade de Ouro FIno,
município de igual nome, no Estado
de Minas Gerais.
II - Executar as instalações de
transformação e de manobras neces-

sárias .

Art. 2,° ~ Sob pena de caducidade
da presente autorização, a interessada.
obriga -se a:
I - Registrá-la na Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produ..
ção .Míneral, dentro de trinta
(30)
dias a partir de sua publicação,
II __ Apresentar à Divisão de Aguas
dentro de noventa (.90) dias, da data
de publicação dêsse decreto, os esbudos, projetos e orçamentos das obras.
"!:II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agrlcultura.. .
?
Parágrafo única, O prazo .da alínea II poderá ser prorrogado, por justo motivo, pelo Ministro da AgTi.l;:ul~
tura, ouvida a mencionada Divisão de
Águas
Art.. 3. ° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas :3-.S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° daRepública.
EURICO G: DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.3,93 - DE 21 DE
JULHO DE 1947
Autoriza a C01npanhia Sul Mineira de
Eletricidade a elevar a altura da
barragem atual da Usina Pocos de
Cauius até o máximo de 2,50

m.
°

O Presidente da República.vusando
da atribuição que lhe, confere
artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí-. n.? 2.059, de 5
de março de 1949.-
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Considerando que o Conselho Nacional de Ag'uas e Energia Elérrica
julgou conveni-ente deferir a medida

Art. 1.0 A Companhia Sul Mínelra
de Eletricidade fica autorizada a:
I - Construir uma linha de trans..
mtsaâo em circuito singelo, trifásico,
sob a tensão nominal de 44.000 V-olts
e a freqüência de 50 ciclos por segundo, entre
local da futura usina. do
Poço Fundo. no rio Machado, muni-

requerida pela interessada, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Sul Mineira de Eletríctdade a
elevar até dois e meto metros (2,5 m)
aaltüra da barragem localizada no
rio das Antas, mundcípio de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.
~<. Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização,' a interessada
obriga-se a:

sárias ,

I -. Registrá-la na Divisão de águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, dentro de trinta
(30)
dias, a partir de sua publicação.
II ~ Apresentar à mesma Dívlsão
de Águas, dentro do prazo de SEssen-

Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização a Interessada obriga-Se a:
I ~ Registrá-la na Divisão de
.águas. do Departamento Na-cional da

ta

(6[})

dias, da data da publicação

dêste d-ecreto, os estudos; projetos e

orça:.nentos das obras.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro. da Agricultura.
Parágrafo ãníeo. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Mí.mstro da A~ri
cultura, ouvida a mencionada' Divisão
de Aguas ,
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõ-es em conte-ário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1947,
12·:;.° da Independência e 59.° da Re-

púJ5llca,

EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.

°

cípio -de Gimirím. e a cidade de Po..

cos

de

Caldas. município

de igual

nome, no Estado de M'nas Gerais,
II - Executar as instalações de
trunstormação e de manobras ueces-

Produção Mineral, dentro de trtnta
(30) dias a partir de sua publícaçâo .
II ~- Aoresentar à Divisão de Asuas.

dentro rlê noventa

(90)

dias, da "data

de publicação Oêste 0'2creto. os estu..

dos. projetos e orçamentos das obras.
III ~ Iniciar e concluir as obras rios
»razos que ferem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único ~ O prazo da alt11..2'3, II pOGIO,:,á 5"1' nrorroaado. per justo
motivo, pelo . Ministro da Agrtcultura.
ouvida a mencionada Divisão da

Aguas.

Art. 3.0 0- presente De-creto sutrai-á

Em vigor na data d:'l sua publica-

cão, revogadas as disposições em contrário.

de

Elo de LT~!1e1J'o, 21 de julho
1947,
123.° da. Independência e 59.° da

República.
DECRETO N.o 7.3.394 - DE 21 DE
JULHO DE 1947
Autoriza a Companhia. Sul: Mineira de
Iiletricuiaâe a construir urna linha
de transmissão entre o Zocal da [utUJ'u usina do Poço Fuauio, no 'rio
Machado, m.unicípio de Gimirim, no
Estado de Minas Gerais e a cidade
âe poços de Caldas, municiuio de
utuc; nome, no mesmo Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8-7, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.? 2.059. de 5
de março de UNO, considerando que o
Conselho Nacional de Agues e Eneraía.
EU-bica julgou conveniente de'fer:t 8medida requerida pela interessada,
decreta:

ED'1UCO

G, DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23.395 - DE 21 DE
JULHO DE 1947
Transfere a Barnabé Pinto de Carvalho 01t emprêsa que organí;~[f,r a conccevío outorçcâo. pelo Decreto número 9.273, de 20 de abril de 1942,
a Emprêsa Ctunmsco de Fôrça e Luz,
ccnceeeionória: dos serviços de eíe-í
triciâsuie no Distrito de Ca7Jivari,
1:1'1!.virípio de Ptsmisopcíie, Estado
de ~~:rinas Gerais.
.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de 'pagamento.
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DECRETO N. o 23.396 - DE 22
DE JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado de Goiás

O .Presidente da Reuúblíca. usando
da - atribuição que lhe confere o ari>
. go 87,' item I, da Constituição e de
acõrdo com o art. 12 do Ato das Dís.,
posições Constitucionais 'I'ransitócíaa,
decreta:
Art. 1. o Fica declarado extinto Q
Conselho Administrativo cio Estado de
Goiás, cujo arquivo será entregue às
autoridades estaduais competentes.
Art. 2,°
.ll:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo .
Art. 3.° Revogam-se as dis90SiÇÕ8:3
em contrário.
"Rio .dc Janeiro, 22 de julho de "1947,
126. o da Independência e _ [19.o da

República.

-

EURICO G.' DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
DECRE'J.;O N. o 23.397 - DE 22
DE JULHO DE 1947
Considera de utilidade pública para
fins de' desapropriação um terreno
no Chui, Município de Santa, Vitória do Palmar, Estado do Rio Grcmde do Sul.

:,"0 Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, ela Constituição e de
acõrdo com o art. 6.°, combinado com
o art. 5. ° da letra h) do Decreto-lei
ri,v 3.365, de 21 de junho de 1941, deereta:
Art. 1. ° E' declarado de utdllda.de
pública um terreno com a área de ,.
4.881,CO mâ, de proprteddde do Doutor ,lvlário Russomano Anselmí, no
Ohm. O terreno a desaproprtar Iimita-se ao Norte e Oeste com terrenos
do citado vendedor, ao Sul com terrcnos da União e com a linha de terrenos de marinha, a Este uma parte com
terrenos da União e a outra parte com
terrenos de Ezequiel Silveira e Sucessão Ramis. O terreno em aprêço é
necessário aos serviços do farol do
Ohuí, em sua atual localização.
Art. 2,° A despesa r esuítanté, na
importância de Cl'.) 46.810,00 (quarenta e seis mil oitocentos e da cruzeiros) , correrá à conta da verba própria
dêste -Ministér:o.

Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .Janeíro, 22 l{0 julho de }9'17,
126. ° da, Independência c 59, ° da
República.
EURICO G. DUTRA,

SVlVio de Norcntuz,

DElCRETO N.o 23.398 -

DE 23 DE

JULHO "DE 19'47
Transfere funçãO de Bxtromumeniricmensalista, de repartições ào Ministério da Çfuerra.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe contere o artígu
8'7, item I, _~a Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, da Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerárío-mensalísta do Servico dê Material Bélico da 2.a Região Militar, para
a Tabela congênere da Dire.oria de
Fabricação do Exército, uma função
. de Auxiliar. de escritório, .referência

x.

Parágrafo único. A Junção a que
se retere êste artigo continuará 1)1'e.,.
enchida pelo seu atual ocupante'
Perciliana Semíramís de Macedo Sousa
Block.
Art. 2.° :€ste Decreto vigorará a partil' de 1 de julho de 1847.
Rio de Ja.neiro, em 23 de julho de
1947, 126,° da Independência e 59.° da
República,
EuRICO

G. DUTRA.

Camrobert P. da Costà.
DECRETO N.o 23.399 - DE 23 DE
JULHO DE 1947
Altera a redação dos artigos 238 e 239
do Regulamento baixado com o Decreto n,o 16.274, de 20 de/ dezembro
de 1!}23, pura o Corpo de Bombeiros
(1.0 Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.c I, da Constituição, decreta:
zo-t. 1.0 Os artigos 238 a 239 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme-ro 16.2,74, de 20 de dezembro de
1823, para o Corpo .de Bombeiros do
Distrito Pederal, passam. a ter a seguinte redação:
"Art. 233 São considerados au-

sentes 8.S praças que deixarem de
comparecer ao Quartel durante 48
horas, sem autorizacão.
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. Art. 23·9. A~ 'praças que se ausentarem do Quartel por mais de
8 dias consecutivos, sem autorização,' ao se apresentarem ou serem
capturadas; serão reincluídas no
estado' efetive para completarem' o
tempo a que SB obrigaram servir
e serão passíveis de punição até
60 dias de prisão.
.
Parágrafo único. Os dias de ausência e os de punição serão descontados do tempo de- serviço."
Art. 2.° zste Decreto entrará em
vigor na de.ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1947
126.° da Independência e 59.° da Repú~
blíca..
EunICO

G.

DUTRA

Benedicto Costa Netto

têrmos do art. 1.0, alínea n, da Decreto-lei -0'.0 3.193, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art.· 1.0 Ficam extintos 4 (quarrr»
cargos da classe I da carreira de Dactdloscopista do Quadro Permanente do
Ministério da Justiça e Negócios, Intertores, vagos em virtude das promoções de Demétrio Monteiro da França,
Raul Duarte Beirâõ, e Aníbal Gutma1'2"I::S e da aposentadoria de Oscar F'3r~
r-eira Nunes, devendo a. dotacâo correspondente 5-81' levada a crédito da
Oonta-Corrente do mesmo Qu'\G.1'O do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio- de Janeiro, em 23 de julho de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
.
EURICO

fi_ DUTR.... ,

Benedicto Costa Netto.

DEQRETO N.o 23.400 - DE 23 DE
JULHO DE 1947
Torna sem efeito o Decreto a,« 23.2{)7,
de 18 de junho de 1947.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arf.izc
87, item r, da Constituição, e nos têr~
mos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei 11.° 3.195-, de 14 de abril de 1941 decreta:
' '-

Resolve tornar sem efeito o Decrcto ».« 23.207, de 18 de junho de 1947,
que extinguiu 5 (cinco) cargos
da
classe I, da carreira de Dactíloscopista, do Quadro Permanente, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
vagos em virtude das promoçôas d-e
Demétrio Monteiro da França, Raul
Duarte Bcírâo e Aníbal Guimarã-es'
da nomeação para outro cargo de Lau1'0 Pereira da Silva e da aposentadoria de Oscar Ferreira Nunes.
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1947, 126.° da Independência () 59.° da
.República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Coetà Netto.

DEORI.STO N". ° 2'3.402 - DE 25 DíE
JULHO DE 194'1
.Aprova o Regulamento da Diretoria.
do Ensino da Aeronáutica

O Presldents, dà República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
ATt. Lo

Fica aprovado o Regula;

mento da Diretoria do Ensino da Ae..
ronáutica que, com êste baixa, assinado Dela -Minfstro de Estado do-s Ne-

gócíoaua Aeronáutica, para execução
dos Decretos-Ieís ns. s. 838 e 9. 8S9, de
16 de setembro de 1946.
Art. 2.° O aludido Regulamento en-

trará em vigor na data de sua publi-

cação.

Art.. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 194'1,
126.G da Independência e 59.° da República.
.Etmtco G. D-JTRA .
Armando Tromoouxlctj,

Regulamento da Diretoria

do

Ensino da Aeronáutica
DECRETO N.' 23.401 _

DE 23 DE

JULHO DE H}4:7

'

Extingue cargos excedentes
O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.igo 87, item L, da Constituição, e· nos

(R. D. E. Aer.)
C.t\PíTuLo. I
MISSÃO E SU30rrDn~AçÃO

Art. 1.0 A Diretoria do' Ensino
(D. E.) é o órgão do Ministério da.
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Aeronáutica que tem por objetivo'
orientar e fiscalizar todos 03 assun.,
tos referentes ao ensino nas Escolas
e Cursos de formação e especialização
para militares e civis, estabetecendo
em coordenação com o Ministério da
Educação e demais órgãos federais,
estaduais e municipais, uma unidade
de doutrina no ensino e difusão dos
assuntos ligados à ,Aeronáutica .
Art. 2.° .A D. E. é subordinada ao
Ministro da Aeronáutica e na orientação do ensino seguirá as diretrizes
do E: M. Aer., mantendo-se em ín.,
tlma Iígeção, com êste órgão e" com
as outras Diretorias, Comandos e Re_
partições, para' assegurar, . dentro da
unidade de orientação lnúlspensável
2.0 serviço da 1". A. B., o máximo de
eficiência.
Art: 3.° Subordinam-se à D. E.
tôdas as escolas e cursos de formação
e especialização aeronáutica para mifitares da attva e reserva c civis, ODBdecidas as restrições previstas em lei.
CAPíTULO
ORGANIZAÇÃO E

.n

-

•

Direção G2Tal.

Ga..b ínete .

Divisões,
.Art , 5.°. O Diretor Geral do Ensino (D. G. E.) exerce ação de co .
1: indo superior sõbre o pessoal em
ser-viço na Diretoria e nos estabelecimentos sob sua jurtsdíção .
Art. 6.°. O Gabinete diretamente
lígndo ao D. G. E. assegura a coordenação dos trabalhos da Diretoria,
atende aos assuntos relativos à vida
própria cla-~D. E., constituindo-se de:

de

suas tinalrdade, a D. 'E. terá Inícíalmente três Divisões subordinadas ao
D. G. E ..:

2.a Divisão (DE-2)

3.a Divisão (DE-3).

CAPíTULO UI
PESSOAL

Art.

10~

A D, E. disporá do se-

guinte pessoal:
a)
1 D. G. E.
'Oficial General
da F. A. B., nos termos da legislação em vígõr:
b) 1 Chefe do Gabinete _ Coro.
nel-Aviador, com curso de E. M.,
c) 3 Chefes de Divisão Coro...

neís-Avíadores:
d)
Chefes de Seção - TenenteCoronel-Aviador ou xrajorea.Avianoe), Adjuntos de Seção em número
variável de acôrdo com as necessída..
d'2s do serviço;
/) 1 Ajudante de Ordens - Capl..
tão-Aviador cu 1.0 'penente-Avtartcr.
(J)
Pessoal subalterno em número
fixado pelo 'respectivo quadro de efetivo;
h)
Pessoal civil de acôrdo com- as
tabelas aprovadas .
§ 1.0. Todos os orícíaís em serviço'
na Diretoria do Er.sino devem, em
princípio, possuir o Curso. de Estado
Maíor ou o de, Engenheiro.
§ 2.°.
A substituição interina do
Diretor será feita pelo -Oomandante
da Escola mais gra duado e a eveutual pelo Chefe do Gabinete..
$<03.". As demais substituições se
»roceesarão no âmbito das respectl..

IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tradução.

1.a Divisão (DE-I)

Art. 9.°. Os assuntos pertinentes
à D. E. distribuem-se pela-s Dívísões
e Seções, de acôrdo com as atribuições constantes do Regimento Intel'..
no da Diretoria.

C~il.,,-PíTULO

Desenh~

Para cumprimento

Adjuntos.

vas Divisões.

Chefia
E: eçâo Auxiliar
Biblioteca

Art. 7.°.

Cada .divísâo da D. E.

1'e3;

ATRIBUIÇÕES

Art. 4.° 'Para atender às suas finaüdades a Diretoria da Ensino da
Aerouáutíca terá a seguinte organização:

Art.8.0.

compreande:
Chefia
Seções

At-e. 11. O D. G. E. baixará nor..
mas e ordens para regular o runcic..
namento interno da D, E.
Art. 12. O Chefe do Gabinete e
os Ch-efes de Divisão, Seção e os ad ..
juntos, terão, sôbr.e ' o pessoal oolo;
cado sob suas ordens, atrtbutções de
comandante de unidade correspondente ao respectivo posto.

75

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 13. As atribuições dos dífe-eentes órgãos da D. E. constarão do
.seu Regimento Interno.
Art. 14.
O D. G. E. submeterá
à aprovação do Ministro da Aeronáutica o Regimento Interno da Díretalia.
Art. 15: Os casos omissos neste
Regulamento serão resolvidos pelo
':Minlstro da Aeronáutica.

Regulamento da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do
Ministério da lllíadnha
CAPíTULO I
Sede, Finalidade e Operações

Art. 1.0 A Caixa de Construções de
Casas para o Pessoal do Mímstérto da
Marinha, criada pela Lei n.o 138, de
15 de janeiro de 1936; funcionará anexa ao Ministério da Marinha, tendo
sua' sede nesta Capital, em edifício
CAPíTULO V
pertencente ao mesmo Ministério.
Art. 2.° A sua finalidade é facilitar
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
aos oficiais" sub-oficiais, sargentos e
músicos de 1.a 2.a e 3.a classes da MaArt. 16. A Diretoria do Ensine
rinha de Guerra, bem como aos fun.será organizada de acôrdo com as
cionários civis de provimento efetivo
disponibilidades de pessoal, Inícíal.,
e operários dos quadros dos Arse.mente instalando ô funcionamento
nais do Ministério da Marinha, a
das Dívísôes previstas neste Regulaaquisição de casas para -a moradia das
mente, sendo as Seções organizadas
respectivas famílias, tudo nos têrmcs
'ulteriormente.
_do presente Regulamento.
Art. 17. Enquanto perdurar a raiArt. 3.° - Para a consecução de sua.
ta de oficiais, a critério do Ministro
finalidade, a Oaíxa poderá fazer as
da Aeronáutica, poderão ser designaoperações seguintes:
. dos oficiais da reserva e reformados
da Aeronáutica de reconhecido valor
a) Receber e gerir os recursos desprofissional, para as Divisões e' Setinados ao seu movimento financeiro;
eões da D. E.
'
b) emprestar
dinheiro ao pessoal
Rio de Janeiro, em 25 de julho de
enumerado no Art. 2.° ,para constru1947. - ' Armando Trompowsky
ções, reconstruções, aquisições e IiquíMinistro da Aeronáutica.
dação de hipotecas de casas destinadas à moradia das respectivas famílias;
c) praticar todos os atos compatíDECRETO N.o 23.403 DE 26 DE
veis c-om a sua finalidade.
JULHO DE 1947
Dá novo regulamento à Caixa de
Ccnstrucdo de Casas para o pessoal
dó Ministério da, 11farinha.

o Presidente da República, usando
da atrfbutcão que lhe confere o Artigo 87,- in-ciso I da Constãtuição, •
Resolve aprovar e mandar executar.
a novo Regulamento para .a Caixa de
Construção de Casas do Pessoal do
Ministério da Marinha. Que a êste
acompanha, assinado pelo Almirantede-Esquadra Sílvio de Noronha, Ministro d-e Estado dos Negócios da Marinha ,
Rio de Janeiro, em 26 de julho de
1947 - 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. _ DUTRA.

Sylvio de Noronha.

CAPíTULO

II

Recursos financeiros

Art. 4.° - Os recursos para o movimento financeiro da Caixa serão OS
seguintes:
a) Receitas inerentes -8.0 funcionamento da Caixa;
r» empréstimos concedidos pelo GO~
vêrno, em virtude de leis ou autorizações especiais;
c) auxílios e -doações de ca-ráter oficial e particular.
Art. 5.° Os dinheiros da Caixa serão
depositados em Bancos Oficiais ou
Caixas Econômicas Pederais. evitandose, tanto quanto possível, a existência de numerário em cofre.
§ 1.0 Os pagamentos serão efetuad-os por meio da cheques assinados pelo
Diretor-Tesoureiro e autorizados pelo
Diretor-Pre5idente.
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§ 2.° Os jUl'OS provenientes dos depósitos serão 'escrrturados em conta
especial, sendo considerados hzcrcsvdà

Caixa.
CAPíTuLO

IH

Inscrições c modo de pagamento
Art. 6.° As inscrições dos preteudentes a empréstimos serão feit8.s de
acôrdo com o modêlo n.v 1, anexo.
Art. 7,° Os pretendentes ficam
obrigados às seguintes contribuições:
a) jota de inscrrçao, no valor de
crs 100,00, paga no ato da inscrtção:
b) uma - cota d-e .entrada, igual a
0,1% do em~oréstimo pretendido, paga, mensa-lmente, por'-cons~naçíio em
fôlha de ven-cimentos e autorizada no
ato da. ínscriçâo .
§ 1.0 O pagamento da cota a que
se rererc a alínea "b" dêste artigo é
obrigatórta até a data em que cernecar ' a aritOl'tiza.çã.Q do empréstimo.
§ 2.° E' facultado aos pretendentes
fazerem pagamentos extraordinários
de cotas de entrada, quer por consigo:
nação em Iõlha de pagamento, quer
diretamente, na sede da Caixa.
§ 3.° O não pagamento da cota de
entrada obl'igatólia, por três meses
consecutivos, importará na anulação
da inscrição. Nesse caso, a Caixa rcstdtuírá as cotas já pagas.
Art. 8.° A· Caixa não pagara, juros
pelas quantias que receber por fôrça
dos dispositivos regulamentares.'
CAPíTULO IV
Empréstimos, -Ccnuiiçôes e Garantais

Art. 9,° A importância máxíms do
empréstimo não excederá de setenta.
(70) vêzes os vencimentos mensais do
pretendente, excluídas quáísquer gratificações especíaís, nem da importância assim calculada para c pôsto de
Capitão de Mar e GU8n'5.,
§. 1.° Ao pre~ender1te colocado na
primeira metade do quadro a que nertencer, desde que o acesso ao posto
imediato seja garantido, será permiti-do
o
empréstimo correspondente
àquele pôsto.
§ 2.° O pTetendente poderá, antes
de ser beneficíad., na distribuição, aumentar o valor do empréstimo até o
máximo a que então tiver du'elto, não
podendo, 'porém, o aumento exceder
de 100% do empréstimo prtmittvo: em
tal caso, o pretendente poderá pagar,
de uma só vez, a diferença entra o va-

101' das cotas que já tiver depositado
e o de igual número de cotas do novo'
empréstimo; ou, se o preferir, poderá
lhe ser deduzido do novo valor do em,préstimo o total a que se eleva-r aquela díferênça. Em Qualquer dêsses ceS03, ser-lhe-âo cobrados juros à razão
de 4% ao ano sôbre a díferenoa CQj'respond-ênte a cada depósito, contados
da respectiva data.
§ 3.° E' facultado ao pretendente
rertuzír, uma só vez, a importância- do
empréstimo de sua Inacrlcão. Nesse
caso, a diferença entre os" valor-es das
cotas de entrada será convertida em
cotas do novo VEdar, passando.. . êste
novo valor a servir de base aos aumentos posteriores do empréstdmo ,
Art. 10 ~ Sôbre o total emprestado pela, Caixa, depois de deduzida a
quantia já pertencente ao contrtbutn.,
te na ocasião da. entrega da cass, será.
'Cobrada a taxa de 15%, a título de:
despesas diversas e constituição do
fundo de reserva.
Art.. 11 Os empréstimos serão amortizados à razão mínima de 0,5% e no'
'P.I'a.Z.() máximo de 200 meses, incluídas
118S prestações as quantias relativas-à taxa. de oue trata o Art. 10 e a03
seguros de vida e contra fogo.
Parágrafo único - Os pagamentosserão feitos por consignação em fôlha
de vencimentos, sendo o do' seguro de
vida conforma constar das "Instruções para a Carteira de Garantia deEmpréstimos" e os demais a partir domês seguinte àquele em que Iôr entregue a casa M. consignante. E' facultado qualquer pagamento antecipado na sede da Caixa,
Art. 12. O pretendente que, ao inscrever-se, tiver 60 qr10S e G meses de
Idade ou mais, deverá pagar o seu empréstimo no prazo máximo de 12.5·
meses, ficando isento da exigência do

Ai-tígu 1'7.

Pãrágrato único - No caso do pretendente estar financiando com juros,
e já na posse da casa ao ser contemplado com o empréstimo sem jures, o
prazo de amortização será 'contado da
mês seguinte M da contemplação.
Art. 13 A _distribuiçiIo dos empréstimos será feita Dor ordem de antíguídade de inscriçã-o.
Parágrafo único A dístrábulção dos'
empréstim-os será feita no último diaútil dDS meses de março, junho, setembro e dezembro, deven-do ser atendidos:
tod-os quanto estiverem em condições:
de ser contemplados, na forma esta-
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'beleciàa neste Regulamento, uma vez
disponlkúlldades da Caixa o
compü:rtem.
Art. H A aplicação do empréstimo
"serú feita mediante conu-ato ' de pro-

.que as

messa de V01-i da 'ou de hipoteca, do
Imóvel objeto da transação.
§ 1.0 A Caixa não adquirirá prédios

de propriedade dos seus contribuintes
quando tais prédios sejam destinados
'MS mesmos.
§ 2.° Entretanto, os contribuintes
que possuírem terrenos e nêlcs desejarem construir com o empréstímo, poderâo cedê-los' à Caixa" sem nenhum
,ônus para esta. Par-se-á a cessão juntan.. . ente com a assinatura do con-'
trato de ccnstrucâo .
Art. 15. As construções, reconstruções, aquisições e liquidações de hipotecas de casas serão tratadas peles interessados ou seus representantes 18gítímos, cem assistência técnica e admínístrativa da Caixa.
§ 1.° - Essa assistência terá o fim
principal de evitar negócios prejudícíaís à Caixa e aos seus contribuintes.
. § 2.° Os empréstimos serão empregados. exclusivamente, no pagamento
da casa. do contribuinte, inclusive as
despesas de transmissão e outras co"
.nexas, sendo os pagamentos efetuados
diretamente pela Caixa.
§ 3.° Quando o empréstimo rõr Insuficiente para o fim a que o destinar o contribuinte, este depositará na
Caixa" préviam.ente, a quantia que
faltar.
§ 4.° O imóvel objeto da transação
será previamente avaliado pela caixa.
Art. 16. Na escritura relativa à apücação do empréstimo, o contribuinte
deverá fazer declaração expressa de
não ser proprietário, no todo ou em
parte, nem promitente comprador, de
outro imóvel; no Distrito Federal ou
em Niterói,. além daquele a que se
destinar o empréstimo.
. Parágrafo único. No caso de falsidade ou inexatidão da afirmação feita nos têrmos dêste artigo, o contribuinte pagará à Caixa a multa de
20% sôbre o valor do contrato, em
prestações, juntamente com _o seu débito.
Art. 17. Para o fim de garantir, em
caso de seu falecimento, a pagamento de, pelo menos, a metade de. seus
compromissos, o contribuinte, Inserever-se-á.. na Carteira de Garantia de,
Empréstimos, ou fará seguro de vida

em companhia julgada idônea pela.
Diretoria da Caixa.
§ 1.0 No caso de falecimento do
contribuinte, o pagamento dos seus
. compromissos Que lÜJ.O competir à
Carteira de Garantia, caberá ,".O seu
principal herdeiro.
§ 2.° Para a assinatura do contrato de empréstimos, é Indispensável o
prévio cumprimento do disposto neste
artigo.
Art. 18. Será anulado o empréstimo
cuja aplicação não tiver sido iniciada
dentro do prazo de oito meses. contado da data da dtstrünucâo. salvo se o
contribuinte passar ã amortizá-lo
conto se o tivesse apli-cado. Até a entrega da casa, porém, não será devida
a taxa a que. E>:; refere o art. 10.
Parágrafo único. No caso de ser
anulado o empréstimo, a Caixa davnlverá a importância da entrada paga
pelo' contribuinte.

CAPíTULO V

Direção e erecuçiic aos seroiços da
Caixa

Art. 19. Para zelar pelo bom fun.cionamento da Caixa são previstos os
seguintes órgãos:
Diretoria, para dlreçâo . e fiscalização imediatas;
.
Gerência, . para execução dos brabalhos de escrita e gestão do patrimônio
da Caixa;
Seção Técnica, para execução O.oS
serviços de natureza técnica.
Parágrafo único. A Diretoria dará
conta dos seus atos ao Ministro da
Marinha. para quem haverá recurso
das suas deliberações.
Art. 20. A Diretoria terá a seguínte composição:
Um Diretor-Presidente;
Um Diretor-Tesoureiro.
§ 1.0 Os membros da Diretoria serão nomeados pele Ministro' da Marinha e poderão ser Oficiais em serviço ativo, da reserva ou reformados.
§ 2.° Ao Presidente compete:
a) Administrar a Caixa com os poderes expressos neste Regulamento e
outros que implicitamente do mesma
decorrerem;
b) renresentar a Caixa em todos os
atos de· construções, reconstruções,
aquisições e resgate de hipotecas de
casas, assinando-os com as outras partes interessadas;
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c) convocar a Diretoria e presidir as'
suas reuniões;
d) prestar contas dos negócios da
Caixa, &0 Ministro da Marinna.;
e) nomear e demitir os empregados
da Caixa, de acôrdo com as disposições dêste Regulamento;
.
f) autorizar os pagamentos e as re~

b) efetuar os recebimentos e paga>
mentes internos, como auxiliar ao
Diretcr-Tesoureíro, prestando-lhe contas no fim do dia,;
c) escriturar, pessoalmente, o LivroCaixa.
d) apresentar à Diretoria, até o decimo dia útil de cada mês, os balanços.
tiradas de dinheiro dos Bancos:
financeiro e patrimonial da Caixa, atigJ apresentar relatório anual d0S
nentes ao movimento do mês anterior;
e) . apresentar à Diretoria, para sertrabalhes da Caixa ao Ministro da
vir de base à distribuição de emprésMarmna:
h) adotar as medidas necessárias ao
tdmos, uma demonstraçâo dos fundos a
desenvolvimento e regularidade dos . distribuir e bem assim, uma relação
serviços da Caixa:
dos contribuintes a serem beneficiados,
i) fiscalizar, quando entender, qualtendo em vista as cotas pagas até oquer registro, livro ou documente
dia. da distrfbuição:
avulso da escrita. da Caixa:
f) responder pelo expediente da.
1) zelar pela boa execução dos serCaixa na ausência dos Diretores;
viços confiados à Seção Técnica ;
g) ter sob sues ordens os empregak) rubricar todos os livros de escridos da Gerência, e fazê-los executar
turaçâo da Caixa;
os serviços que lhes forem distribuíl)
assinar a correspondência da
d0S.
Caixa;
§ 2. 0 Compete aos Contabilistas e
Incumbe ao Tesour-eiro:
Con tabtlistas-Auxiliares:
a) substituir o Presidente nos seus'
a) ter em boa ordem 0S s-erviços que
impedimentos;
lhes ferem distribuídos e, pessoalmenb) zelar pela boa gestão e escrita dos
te, ao Contabilista, escriturar os Lifundos da caixa:
vros Diário, Razão e de Contas Corc) efetuar os recebimentos e pagarentes' e fazer balanços mensais e
mentos externos;
anuais: .
d) assinar os cheques de retiradas de
b) Dar comprimento às ordens dos
dinheiro e demais papéis de circulação
Diretores e' do Gerente.
externa, com relação a fundos;
§ 3. 0 Cabe ao Serviçal:
e) fazer os depósitos de dinheiro nos
a) 7t21:l!' pelo asseio das dependências
Bancos;
da Caixa;
f) tomar, diàriamente, contas ao
b) a tender ao serviço de expediente.
Gerente, rubricando os documentos de
Art. 22. A S8Çfi.O 'I'écnlea é o órgão
despesa e os canhotos dos. documende estudo dos negócios propostos fi
tos de receita;
Caixa, na parte relativa à construçâo
g) assinar, com
Gerente e o 1.0 civil e serviços conexos, e de tíseahzaEscriturário, os balanços financeiro e
ção das obras em andamento ünaupatrimonial da Caixa;
cíadas pela Caixa e dos imóveis ainda
h) redigir e mandar lavrar em livro
não amorblzados ,
próprio as atas das reuniões e delibeArt. 23. A seção Técnica terá a
rações da Diretoria;
seguinte composição:
i) elaborar, com o presidente, o re1 Engenheiro raferêncía 'xx:
tatórlo anual.
I Engenheiro-Adjunto
reter0neta
Art. 21. A -Gerência será assim
XVII.
constituída:
§ 1.0 Sâo atribuições do Engenhei1 Gerente referência L,{;
ro:
1 Contabilista referência XV1I;
a) ministrar às partes interessadas
1 Contabilista auxiliar referência
as Informações de ordem técnica neXV;
cessárias à organização dos projetes.
1 Contabilista auxiliar
referência
inclusive as exígéncías especiais da
XIII;
.
Oaíxa;
1 Serviçal referência IX.
b) estudar os projetos e propostas'
§ 1.0 SãD atribuições do gerente;
,a) executar, com os outros empregaapresentadas à Caixa pelos ccntrlbuintes, e apresentá-los ao Díretor-Presrdos, os trabalhos de escrita e gestão
do patrimônio da Caixa;
dente com o seu parecer;

°

ATOS DQ PODER EXECUTIVO

c) terem dia o arquivo e escrita da
Seção;
d)
controlar o. andamento das
obras;
e) exercer as funções de fiscal, de
acôrdo com 3.3 possibilidades do serviço, e fazer as avaliações dos imóveis;
f) ter sob suas ordens dir-etas o Engenheiro-Adjunto e fazê-lo executar
os trabalhos que lhe forem dístrfbuídos;
g) dedicar-se durante as horas da
expediente exclusivamente ao serviço
da Caixa.
.
§ 2.0 Compete ao Engenheiro-Adjunto:
,
a) fiscalizar as obras da Caixa;
b) comparecer, díàrtamente à Seção
Técnica, após a visita feita às obras
para informar ao Engenheiro as
ocorrências dos serviços a seu cargo;
c) tomar junto aos construtores as
providências que se fizerem necessárias para corrigir Irregularidades na
construção, conrtrmadas, sempre, por
memorando do Diretor-Presidente;
d) dar oumprhnento às ordens da.
Diretoria e do Engenheiro.
Art. 24. O Bngenhelrn e o Engenheíro-Adjunto serão formados em engenharra ou arquitetura e de reoonhecído tirocínio na especialidade de construções civis.
Art. 25. Para a boa execução dos se~~
viços a seu cargo, a Seção Técnica exigirá dos mutuários:
a) projeto conrpteto 'do prédio, compreendendo, além. das plantas, cortes de elevação exigidos pela Prefeitura Municipal e todos os detalhes necessários;
b) planta do terreno, com as indicações planímetrícas e altimétricas
necessárias ao estudo do movimento
de terra e das fundações:
c) cópias do projeto e respectivos
detalhes, além dos' originais em tela
ou papel vegetal (para os detalhes) .
Art. 26. A obra será contratada com
um " construtor indicado pelo mutuário e que mereça a confiança da õaíxa.
§ 1.0 Quando o preço da obra exceder ao orçado. pela Caixa, o mutuário depostbará nesta, previamente,
a diferença de preços, para atender ao
respectivo pagamento;
§ 2.° Os construtores sujeitar-se-âo
ao desconto ele 2%sôbre o valor do
contrato, para pagamento da ríscalízaçâo da caixa e de despesas de ex-.
pedíente ,
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Art. 27. Nenhumarobra nos ímóveis. poderá ser feita sem prévia autorização da Caixa. Para exame da
obra realizada e expediente, o mutuário pagará à Caixa a taxa de Cr$ ...
30,00. Quando a obra importar em- reconstrução, reforma ou acréscimo, o
mutuário pagará, em vez dessa taxa,
2% sôbre o seu valor, para a Iíscalízação da Caixa.
Art.· 28. A caixa. terá' um caderno
de encargos que fará parte íntegrante dos contratos em construção.
CAPÍTULO ,,11. .
Finanças e Contabilidade

Lucros e sua distribuição
ArL 29. O exercício e o ano fínancetro coincidirão com o ano civil.
Art. 30. No balanço financeiro figurarão as receitas arrecadadas e as
despesas pagas, bem como o saldo i'8Spectívo: no balanço patrimonial será
mencionado o valor de te do o ativo c
passivo da Caixa, de modo a ficar conhecido o saldo ou "dericrt" no fim de
cada mês e ano.
Art. 31. A contabilidade obedecerá
ao sistema de escrituração por partidas dobradas, com as adaptações peculiares ao regime especial da Caixa.
Parágrafo único. Para acompanhar
'Ú movimento de suas contas, o contrtbuinte receberá uma caderneta dietrtbuída pela Caixa.
P...r t, 32. Os lucros anuais da Caixa
serão aplicados na liquidação do débito ao Fundo Naval, conforme artigo
53, passando depois a constituir o Fundo de Reserva.
,
Parágrafo único. O Fundo de Reserva poderá ser empregado em empt éstímos a juros de 6% ao ano, como
antecipação dos empréstimos sem juros e por õles automàtícamente resgatadcs, lego que se verifique a contemplação elos contrfbuintes , Tais empréstimos, entre outras, obedecerão às
seguintes condições:
a) Os contribuintes serão atendidos na ordem de antlgutdade d-e Inscrição na Caíxa.;
b) deverão êles consignar, além da
cota de :entrada obrigatória, mais a
importância correspondente ao valor
de cinco vêzes aquela cota, a título

de jUl'OS mensais:

c) perderá dir-eito ao empréstimo
com juros o c-ontribuinte que, dentro
do prazo de 60 dias, contados da data
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qualquer motivo, os mutuários ou seus
herdeiros deixarem de satisfazer, por
três l.11eS'8S consecutivos, os pagamentos a que estiverem obrigados.

do aviso que lhe fôr feito, não tiver

autorizado os descontos previstos neste Regulamento;
d) ,:1 -Importência que o cõntribumte houver pago a título de juros' e que
não corresponder aos juros das quantias efetivamente despendidas no financiamento, será devolvida ao contr-í
buinte; se, entretanto, terminado o
prazo previsto na letra "c"dêste artigo, o contribuinte não tiver dado início à .construção ou à compra do imó-

Art. 35, São obrigações da Caixa:
por à disposição dos contribuintes os empréstimos que 11125 couberem
nas é:pDC~S de dístríbulçâo;
b) suspender as consignações logo
após a liquidação dos compromissos
por elas garantidoa;
c) zelar pelos interêsses dos mutuários evitando-lhes negócios prejudíciais;
d) restituir aos legítimos herdeiros
do contribuinte, as cotas de entrada
que êle houver pago, se ocorrer o seu
falecimento antes de ser contemplado
na distribuição de empréstimos e aínda não tiver contrato de promessa de
venda ou de hipoteca.
Art. 36. São direitos do contribuinte:
a) participar dos serviços da Caixa
depois de paga a jóia de Cr$ 100,00;
b) habilitar-se ao empréstimo desde
que satisfaça as condições estabelecidas neste Regulamento;
c) modificar o valor do empréstimo
que pr-etender, de acôrdo com o 'disposto nos §§ 2,° e 3.° do art. 9,°, até
10 dias antes da próxima distribuia)

vel, isto é, à aplicação imediata do

empréstimo, a Caixa só devolverá 4/5
da

importância

que

o contribuinte

houver pago a titulo de juros, revertendo o 1/5 restante para o fundo de

reserva da Caixa, a título de multa.
e) as disposições dêste artigo serão
aplícadas aos atuats contribuintes, não
lhes cabendo, entretanto, nenhuma
restituição em conseqüência da reducão dos seus descontos.
Art. 33. As consignações estabelecidas em favor da Caixa serão recebidas
das Repartições pagadoras do Ministério da Marinha, até o décimo dia
útil de ceda mês.
CAPíTULO VII
Direitos e Obrigações da Caixa e dos
Contribuintes

Art. 34. São direitos da Caixa, prfncipalmente:
a) exigir dos contribuintes a fiel
observância dêste Regulamento;
'b) tomar posse dos bens imóveis adquiridos com os seus recursos nos casos de heranças vagas e em outros
previstos neste Regulamento e nos
contratos de empréstimos e construções;
c) exercer assistência técnica e administrativa sôbre os negócios propostos pelos contribuintes;
d) fixar
remuneração e cobrá-la
quando prestar serviços extraordinários e especiaís aos contribuintes;
e) cobrar judicialmente os débitos
que não forem saldados pelos meios
amigáveis e adminístra Uvas, mediante
ação sumária;
f) assumir, ímediasamente, a admlnistraçâo do imóvel, até liquidação
final da divida, de acôrdo com, o artigo 805 do Código Civil, quando, por

-cêo:

d) desistir. da Inscrição ao empréstímo, antes de ser cont-emplado, levantendc a importância que tiver depositado para êste fim, na primeira
distribuição que se seguir à desístêncta:
e)
desistir do empréstimo em que
tiver sido contemplado, antes de írnciar a sua aplicação, levantando a importância já depositada, logo após a
desistência;

I

f) _transferir o seu contrato de promessa de venda, depois de iniciada a
aplicação do empréstimo, a outro contribuinte da Caixa que preencha os
requisitos. -exigidos e assuma tôdas
as obrigações contratuais, e mediante
prévio consentimento da Caixa,
Parágrafo único. A soma das .restituições feitas de acôrdo com a letra
"d", dêsteart. e § 3,° do art. .:7.°,
não poderá exceder, em cada distribuição, a mais· de 20% do fundo a
dístribjrlr ,
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Art. 37. São obrigações do contrllJujnte:
a) pagar, pontualmente, as contribuições a que estiver sujeito;
b) a.utorízarvos descontos em fôlha
de pagamento das ímportãncías dOB
seus compromissos com a Caixa;
c) observar estritamente o pres-ente
Regulamento;
d) sujeitar-se à assistência técnica
e administrativa da , Ca-ixa;
e) 'obrigar-se a receber a casa que
fôr objeto do seu empréstimo.
parágrafo único. Os herdeiros do
contribuinte tia Caixa que, embora
não contemplado, tiver ao falecer contrato de promessa de venda ou de hípoteca com a mesma, assumem para
com ela. todos os ônus e vantagens regulamentares e contratuais a que estava sujeito o contribuinte, salvo o de
eontribuíção para. a Carteira de Garantía de Empréstímos .
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empregados necessários ao .pleno funcionamento da Caixa.
Art. 41. A Caixa terá um Consultor
Jurídico, cujos honorários serão pagos com recursos provenientes da' taxa de que trata..o art. 46.
CAPíTULO IX
Disposições Gerais

Art. 42. Os imóveis de propriedade
da Caixa serão considerados próprios
nacíonals para tod-os os efeitos, menos
para o registro ou inscrição 110 Domínio da Uniã-o. Aquêles cuja venda fôr
prometida serão considerados nas
mesmas condições até que.i Inteiramente pagos, sejam transferidos aos
seus promitentes-compradores, mediante escritura definitiva de venda.
Art. 43. A casa assim adquirida, em
caso algum poderá ser _transformada
em mais de uma residência, nem alugada para fins comerciais ou índus-

tnaís.

CAPíTULO

VIII

Pessoal da Caixa

Vencimentos e Vantagens Especiais
Art. 33. Os empregados serão nomeádos pelo Presidente da Caixa, sendo
equiparados, para os efeitos de assistência social, aos bancários.-parágrafo único. :rl:sses empregados
8·er8,0 - conservados nos empregos enquanto bem -servirem, observada a legtsla ç ã o em vigor.
Art. 39. Os empregados terão os
vencimentos mensais correspondentes
às referências constantes da escalapadrão de salários, anexa.'
§ 1.0. Os diretores receberão mensalmente, -a título de representação, a
quantia de Cr$ 1.400,00.
§ 2.°. As despesas com vencimentos
dos empregados e representação dos
diretores serão custeadas com os lucros da Caixa.
§ 3.°. O empregados da Caixa terão direito a férias anuais, segundo
as dlsposicões em vigor no Ministério
da Marinha.
Art. 40. O Presidente da Caixa poderá contratar, com prévia autorização
do _Ministro da Marinha quanto ao
número, funções e vencimentos, os

Col. Leis -

Vol. VI'

Art. 44. A Caixa gozará de tôdas as
vantagens, regalias, direitos e privilégios atribuídos à Fazenda Nacional,
Art. 45. Aos imóveis de propriedade
da Caixa, como Própríos-Nacíonaís,
não se aplica o Decreto-lei n.o 6.016,
de 22 de novembro de 1943,
Art. 46. Para atender às despesas
de avaliação' de terrenos e casas e de
exame de documentos, os contributntes pagarão à Caixa uma taxa correspondente a 0,2% sôbre o valor do empréstimo, até o máximo de Cr$ ...
500.00.

Parágrafo único. As ayaliações
subseqüentes à primeira serao pagas
com 50 % de redução.
Art. 47 Os recursos da Caixa só
poderão ser empregados em casas situadas em ruas oficiais das zonas urbana e suburbana desta Capital e de
Niterói e. quando os contribuintes rorem funcionários civis ou operários,
das cidades sede das respectivas Repartiç5es e Arsenais.
Parágrafo único. Os funcionários e
operários só poderão inscrever-se na
Caixa quando esta tiver representação nas sedes das Repartições e Arsenais em que os mesmos servirem.
. Art. 48. A aquisição de apartamen..
tos em construção obedecerá a Ins-

P. 6
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trucõcs especiais organizadas pela
Diretoria da Caixa, cabendo ao COJl~
tribuinte as responsabilidades dos riscos decorrentes de falências de COllStrutores, financiadores e incorporadoreg, acréscimos de preços ocorridos durante .a construção e. os demais, con-seqüentes da. operação.

Art. 49. Ós contríbutntea cda Caixa
civis e rmlítares,

ativos

e inativos,

constítuírác duas divisões:
a) Divisão A .....:.. composta de oficiais, onciaís-honcrários e runcíonà/
rios civis de vencimentos superiores
aos dos suo-onctats da f •.rmaua.
b) Divisão B -

constituída dos de-

mais contribuintes.
§

1.0. Cada uma dessas

divisões

terá um fundo de distrfbuíçáo próprio;

formado pelas' respectivas contribuições de entrada e de amortdzaçâo, e
constdtuírá uma escalá, para servir à
distribuiçáo de empréstimos.
§ 2.°. Os recursos de que ta-e..tam as
alíneas "b" e "c", do art. 4.0 quando oestmados a, empréstimos, serâc
dístrrbuíuos pelas Divisões A e B, "em
cada dlstribuiçâo de empréstimos, à
razão de 70'/0 para a Dívísâo A e 30%

pua a Divisão B.

Art. 50. Os benefícios dêste Regulamento são extensivoscaos empregados' da-Caixa com mais de três anos
de efetivo exercício.
Art. 51. Os contribuintes inscritos
antes da vigência do presente Regulamento, que ainda não estejam na
posse da casa adquíráda com os recursos da Caixa ou a ela hipotecada,
poderão aumentar os seus empréstimos, da seguinte forma:
a) até 100% e dentro dos ümítcs
estabelecidos no art. 9.°, os contemplados antes da vigência do, pres-ente
Reg ulamento;
b) até .cs limites do art. 9.°, os
demais contribuintes inclusive os financtados com juros.
§ 1.0. Os aumentos serão concedidos
aos contribuintes contemplados que
consignarem mensalmente 0,1% dêsse
aumento, além da contribuição para a
Carteira ele Garantia de Empréstimo
a êle relativa e\ aos não contemplados,
mediante o reajustamento' das cotas
de entrada, depositadas, C01Ú()UUe o
S 2.° de art. 9.°.

2,° Os aumentos dos contribuintes contemplados c dos financiados
com JUToS .serâo concedidos de aoõrdo com as possibihdadea dá Caixa,
sendo a aplicação 80S concedidos aos
contribuintes contemplados regulada
pelo art. 13, substituindo-se a data
da distribuição pela da concessão do
aumento.
Art. 52. Aos contribuintes contenplados antes ela vigência do presente
Regulamento que. devido à exigência.
do art. 16, não puderem dar aplicação ao empréstimo, serú restituído o q1.18 houverem. pago a título d-e
jota cotas de entrada, amcrtâzaçâo e
garantia.
Parágrafo único. O art. lf não
se aplica às operações. patuadas anteriormente à .vlgêncía dêste Regulamenta.
Art. 53. O débito do Fundo Naval
será indenizado, ..a partir do ano de
194,7, com os lucros líquidos da Oatxa,
integrais, verífioadoa nos balanços
anuais, em quatro operações truncatrais.
Art 54. No caso da extlncão da. Caixa,
lucros resultantes das suas operações serão incorporados co Funde
Naval.
Art. 55. O flnancíamento a juros
obedecerá às instruções expedidas
pelo Ministro da Marinha.
Art. 56. A Caixa terá uma' Carteira
de Garantia de Empréstimos, que
funcionará' de acôrdo com instruções
expedidas pelo Ministro ,da Marinha.
Art. 57. A Diretoria resolverá os casos omissos dêste Regulamento.
Art. 58. O presente Regulamento
.... entrará em vigor na data da sua publicação, é será revisto de acôrúo com
a prática c exigências' resultantes do
funcionamento da Caixa.

os

OAPiTULO X
Disposição Transitória

Art. 59. Aos contribuintes inscritos antes da vigência dêste Regulamenta. e que já depositaram cotes de
entrada, extraordinártas, ficam assegurados todos os direitos adquiridos.
RÍo de Janeiro, 26 de julho de 1947
Sylvio de Noronha, Almirante de
Esquadra, Ministro da" Marinha.
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Modelo n.v 1 (tamanho almaço)
MINISTf;RIO DA. MARINHA

Caixa de Construções de Casa para o Pessoal do Ministério da Marinha
Pedido de Inscrição
N.o

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

, .. ,'

NOUle
.
PÔsto ou Categoria
,
, .. ,
,
.
Vencimentos mensais
.
Onde Serve
,
,..
Tel..
.
Residência ,
,.......................
TeL
, ..
Data de Nascimento
,
.
Estado Civil .:
'
.
Empréstimo que pretende obter
. •...............................

Data
,
Assinatura .. .'

,'

,.. :

ESCALA

~

crs

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII

XIII
XIV

XV
XVI

I1

I
I

750.00
800,00
350.00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1. )50,00
1. 200,00
1. 250,00
.1. 300,00
'1. 400,00
1. 50000
1.650.00
1. 800.00
1.950,00

I
\
1

I

I

Referência

Salário Mensal
1\

XVIII
XIX

XX
XXI.
XXII
XXIII
XXIV

XXV
XXVI
XXVII

CrS
2.100,00

i

2.2fiO,OQ

2.400,00
2.550.00
2.700,00
3.850,00
3.000.00
3.150.00
3.300.00
3.450,00
3.600,00
3.750.00
.3. gOD 00
4.05000
4.200.00
4.350.00
4.500,00

I

I

XXVIII
XXIX

XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

DECRETO N. ° 23.404 - DE 28 DE
JULHO DE 1947

Declcra extinto o Conselho' Administrativo do Estado de Santa Ca-

tarnui,

,
.

PADRi'..Q DE SALARIOS

Salário Mensal

Referência

XVII

,

,'

-

O Presidente da República, usando

da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87: iten;' I, da Constituição e
de acôrdo com o art. 12 do Ato das
Disposições Constitucionais 'rransttônas, decreta:
Art. 1. o Fica declarado extinto o
Conselho Administrativc. do 'Estado

de Santa Catarina, cujo arquivo será
entregue às autoridades estaduais
competentes.
Art. 2:° :F..:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as dísoosícõss
.
em contrário.
Rio de

Janeiro,

28

de

Julho de

1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto. Costa

Netto,

Parágrafo único - As funções a que sc rerere êste artigo
DECRETO N.' 23.405, DE 28 DE JliLHO DE 1947
continuarão preenchidas pelos seus atuais ocupantes, na forma
Transfere junções de extranumerário-mensalista da Agência da relação nominal que acompanha êste Decreto.
Nacioruü para o Departamento Federal de Segurança Pública.
ArL 2.° - i!:ste Decreto entrará em vigor na data da sua

ft:

O Presidente da Re-pública, usando da atribuição que lhe publicação.
Art. 3.° - Revogam-sê' as disposições em contrário.
confere o artigo 87. item I, da Constituição, decreta:
Rio de Janeiro, em 28 de julho de 1947, 126.° da IndepenArt. 1.0 - Ficam transferidas, das 'I'e.belas teuménces, Ordinária e Suplementar, de. Extranumerárto-mensalísta, da dência -e 59.° da República.
Agência .Nacíonal, para as Tabelas congêneres do Departamento
EURICO G. DUTRA.
Federal de Segurança Pública, as funções constantes da r'eBenedicto Costa Netto.
laçâo anexa.
MINIST>oRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
AGÊNCIA NACIONAL·

1l

Tabela Númerica Ordinária

00

SITUAÇÃO' ATUAI.

SITUAÇÃO

g

PROPCSTA

~

.

~

1

Número \
de

I

Funções 1

I
I

1

9
7

4
3

Séries runcícnats

Referência

I

II Auxiliar de Escritório ...\I

I Auxiliar de Escritório ... 1

I Auxiliar de Escritório ... I\
J

3
I Auxílíaa- de Escritório ·"1
-_.I

I

de

1

Funções I

,

Séries funcionais

I

J

I
T.O.M.
II T.O.M.

9

I . . . , . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . 1

XI

7

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

X

IX

. T.O.M.

4

1.. ······ .......... ···· .... 1

IX

VIII

TCO.M.

3

VIII

T,O.M.

3

1··························\
I........ ·· .......... · .... ·

XI

X

VII

II
I

1
j

-~6

1
I

.

Referência

1

I

I

I Auxiliar de Escritório . .'.!

Tabela

Número \

Auxiliar de ,Escritório

I

I

I

VII
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEORETO N. o 23.406 - DE 28 DE
JULHO DE 1947

DECRETO N.o 23.409 - :E>E 28 DE
JULHO DE 1947

Aprova, a reforma dos estatutos e aumento do capital da sociedade que

Autoriza estrançeíro a adquirir o dominio util do terreno de marinha
que menciona, situado nesta Capital.

menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe confere o arti-

go 87, número I, da Constituição, e oe
acôrdo com o parágrafo único do artigo 12 do Decreto n.v 14.'128, de 16 de

março de 1921, decreta:
Art. 1. o Fica aprovada a reforma
dos estatutos da Auxiliadora Predial
S. A., sociedade de crédito real e ue

economia coletiva, êom sede em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do' Sul,

levada, a efeito em assembléias gerais
extraorômaraas de 23 de dezembro de
1946, 29 de Janeiro e 31 de março de
1947, bem como o aumento de capital
de Cl'$ 1.025.000,00 para Cr~ .....
3.075. OOO,OC.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vi0_

gor na data. de sua. publicação.
Art. 3.° Revogam-setas disposições
em contrário.

Rio de .Ianeiro, 28 de julho de 1947,
126. o da Independência e 59. a da Re-

pública.
Etrruco G. DUTRA.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficiai por talta de pagamento.

D:ElCRETO N.o 23.410 - DE -23 DE
JULHO DE 194~
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Getúlio da Silva a comprar pedras
preciosas.
O Presidente da. República, usando
da. atribueçáo que Ihe confere' o artigo 137, número I, da Constituição, e
tendo, em vista o Decreto-Ieí n.c 466,
de 4d'e junho, de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado
cídacâo brasileiro Antônio G-etúlio da
Silva, reaíuente em Mineiros, no Estado de Goiás, a comprar pedras preciosas nos .têrmos do Decr-eto-lei número 466, de 4 de junho de 1933, constltuínrso título desta autorização uma

°

via autêntica do presente Decreto:

Rio de Janeiro, 28 de julho de' 1947,
12$.° da Independência e 59. 0 da República.
EURICO

Corrêa e Castro.
DECRETO N.' 23.40~ - DE 28 DE
JULHO DE 1947
Autoriza a Booth & Company (London) Limited a aâquirír terreno de
acrescidos de marinha que meneiona, situado na cidade de Fortaleza,
, Estado do Ceará.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial 'por falta de pagamento.
DECRETO N.o 23.408 - DE 23 DE
JULHO DE 1947
Autoriza estrangeira a adquiri;' o dominio uni do terreno de marinha que
menciona, situado em Niterói, Eeiiuio do Rio de J oneírc,

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

G.

DUTRA

Corrêa e Castro

DEORETO N.o 23.411 - DE 23 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão polonês Genach:
Chadrycki a compra1' pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
arttgo 87, número I, tia Constituição, e
tendo em vista 0, Decreto-lei n.c 466,
de 4 de junho .de 1938, decreta;
Artigo único. Fica autoriza-do o cídadâo polonês Genach Ohadryckí, realdente nesta Capital, a comprar pedras pr ecioaas nos têrmos do Decretolei n." 466, de 4 de junho de 1938,
ccnstituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do ,L1r.esente De-

°

creto.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EU!\ICO -G.

DUTRA

Corrêa e castro
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DECRETO N.o 23.412 _ DE 28 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
RC',ngel Filho a comprar pedras preciosas.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, número I, da Oonstituíção, e
tendo em vista o Decreto-lei nP466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasíleíro Antônio Rangel Filho, residente em Boa Vista, 'I'errífórío Federal do Rio Branco, a comprar pedras preciosas nos têrmos do
Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorísacao uma via autêntica do presente
Decreto.
Rio de Janeiro. 28 de julho de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da Repúbllca ,
EURICO

G.

DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N.o 23.413 _ DE 28 DE
JULHO DE 1947
Declara de nenhum eteito. o Decreto
n. o 8.385, de 13 de Dezembro de
1941. oue outorgou· ã Companhia
Mineração e Metalutrtia São Pau[o~
Parana concessão paro o anroveitamenta da eneraía hi.dráulica existente no "Salto Crcootccrüi", no
rio das Cinzas, Mumcí1Jio de Tomazina. Estado do Paranã.

O Presidente da República usando

da atribuícão cque lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constttuíção e
tendo em vista o ped.do de destetêncta a'oresentado pela Comuanhía
Míner-açâo e Metalurgia São PauloParaná, decreta:

Art. 1. o Fica declarado de nenhum
ereu.o o Decreto n." 8385. de 13 de
dezembro de 1941. que
"Outorgou à
Companhia -Mineração e Metalurgia
8§,0 Paulo-Paj'anâ concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica, existente no "Salto Cavalcanti",'
situado no rio das Cmza.s Município de Tomaaina, Estadc- ao Paraná.

Art. 2·: o 1'J:ste Decrete entrará em
vigor na data da sua puclicacâo. revogadas as disposições em contrário,
. Rio de Janeiro. 28 de julho de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

Daniel de

DU'l'RA.

coroamo.

DECRETO N. o 23.414 - DE 28 DE
JULHO DE 1947
outorga a Pedro MiJ,ximo Lupion concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente no "Salto Cavalcanti" no. rio
das Cinzas, municipio de í'onuuama,
Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lh.e confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Agll.as rDecreto número 24.643, de 10
de julho de 1934), dec-reta:
Art. 1. o Respeitados os dir-eitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada a Pedro Máximo Lupíon
concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica no "Salto Cavalcanti", no rio das Cinzas,
município de 'pomazlna, Estado do
. Paraná.
§ 1. o Em portaria do Ministro daAgrfcultura, por ocasião da aprova-

cio

dos projetos, será determinada, a

altura de queda a aproveitar, bem
como a descarga e a potência concedidas.
§ 2. o O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão, transfor~a~
cão e distribuição de energte elétrica
para serviços públicos, serviços de

utilidade pública c comércio de energia.
§ 3. o A zona a ser suprida pelo
concessionário abrangerá as localidades de Artur Bernartíes:e Euzébio de
Oliveira, no distrito de Ibataí. município de 'I'omazina: os distritos de

Arapotf

e

Calógeras, município

de

.Jaguartaíva: as localidades de Figueira, Oambuí. Lageado, Liso, BaTTa
Grande e Curíuva, município de Oon-

gonhinhas: todos situados no Estado
do Paraná.
.
§ 4. o Com fundamento na letra b
do art. 3. 0 do Decreto-lei n." 5.764,
de 19 de agôsto de 1943, ficam desmembrados da zona de fornecimento
da Companhia Sul Paulista de Fôrça.
e Luz as localidades de Artur Bernardes e Euzébio de Oliveira, no distrito de Ibataí, município de Tomazina, bem como os distritos de Arapotí e Oalógeras, município de Jaguarfaíva, no Estado do Paraná.
§ 5. o O aproveitamento inicial será de 1.500 cavalos-vapor,

ATO~
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Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente título o ooncessibnárlo obrlga-se a:
I ~ R€gistrá-:lo.a Divisão de Águas
dentro de trinta (30) dias, após a

suapublicaçáo.
II -

Asstnar o contrate disciplínar

da concessão dentre (lo prazo de S'28senta (60) dias, contado da data em.
que for publicada a apr ovaçâo da respectiva minuta pelo Ministro da

Agricultura.
IH - Apresentar o mesmo contrato à Divisão dê Aguas, para os fins
'de registro dentro dos sessenta (60)
dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão de Aguas, dentro
do prazo de um

(1)

fino, contado da

data da publicação do
creto:

presente De-

a)
estudo hidrológico da remão:
curva de descarga do rio, obtida"me:
diante medieõas diretas e correspondente, pelo - menos, a um ano de
observação:
b) planta em escala, razoável do
trecho do curso dágua a aproveitar,
com indicação dos tCl'l'8110S margrnaís inundáveis pelo remanso da
barragem;
c) estudo da acumulação e cubação
da bacia;
do) p-erfil geológico do terreno no
local em 'que deverá -ser construída a
barragem;
e)
projeto -da barragem, 'épura,
método doe cálculo, jusnncacão do tipo adotado;
j) cálculos e desenhos detalhados,
em escalas razoáveis, d03 vertedouros,
aduras, comportas, tomada: dágua, canal de adução e castelo dágua:
g) justificação do tipo de conduto
forçado adotado; cálculos in dispensáv-ais; planta e perfil com tôdas as
índícações necessárias, em escalas razoáveis;
h) cálculos e desenhos d03 pilares,
pontes e blocos de ancoragem indispensáveis ao assentamento d6S condutos forçados;
i)

cálculo .do martelo dágua e· cál-

culo e projeto da chaminé de equilí-brio;
j) justificação do tdpo 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 apa.:..

relhos de medição: Indicação do en...
guhmento com 25%, 50% e 100% de
variação de carga; tempo .de fechamento; desenho devidamente cotado;
k) projeto do canal de fuga; sua.
capacidade de vasãc:
l) justificação do tipo de gerador
adota do, sentido de rotaçêo, tensão,
freqüência e potência calculada com
aos 0 que não exceda a 0,7; rendimente sob dlrercntes cargas, 81]} rnúltáolcs inteiros de 1/4 ou 3/8 até plene carga: respeotàvamcnte com COS
0'= 0,7; COS 0 = 0,8 eCOS ,0.= 1;
regulação da tensão e sua variação;
raguladores ; Queda de .tensâo 0.3 curto circuito: detalhes e caracte-Istlcasfornecidos pelos fabricantes: tipo, potâncía, tensão, rendimento e acoplamenta da€x.;:;itatl'.lz; GD2 no grupomotor garadcr;
,
m) esquema geral das ligações:
n) para os transformadores elevadoree e abaixa.dores de tensão, as
mesmas exigências feitas para os geradores:
o) desenhos dos quadros o.G C011trôle cem indícaçâo de todos cns apaTelhas a serem neles montados;
r» desenhos detalhados (planta e
elavacâo) , das celes de baixa BaIta·
tensã-o com tndicaçâo de todos os
aparelhes a. S2l'2lYl nalas . montados,
bem como _das entradas e saldas dos
condutores '2 sua hgações ás ba-rras
gerals ;
q) desenhos indlcanclo a saída da
linha, de alta tensão de transm.ssão:
pára-raícs, bobinas de choque e Iíga-:
çôcs contra supertensôes ,
r) projeto da Ilnha de transmissão - planta e perfil da linha; cálculo mecânico e elêtrtco com OOS
0.= 0,3;. perda de
potência; tensão
na partida e na chegada; di-stância.
entre os condutores;
s)
projetes detalhados dos edifícios, inclusive cálculo dt estabilidade
e díscrlmlnaçâo dos materiais empregados;
t) orçamento detalhado para cada
. um dos ítens acíma ,
V Obedecer, em todos os : projetes,
às prescrições de _ ordem técnica determinadas pela Divisão ele ÃgU3.S,· do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agrícultura.
Parágrafo único. Os p1'8.ZQ-S a. oue
se refere êste artíec poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura, ouvida a Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da.
Pl'O_dUÇ8.0 Mineral.
G
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Art. 3.° A minuta do contrato disciplinal' desta concessão será preparada pela Dívlsão de Águas, do De~
partamento .Naci?~al, da Pro§uçáo
Mineral e submetido. a aprovaçao do
Ministro da Agricultura.
Ar-t. 4. ° A presente COnCél.5S8-0 vigorará pelo prazo de trmta (30) anos
contado da data do registro do respectivo contrato na. Divisão de Aguas ,
Art. 5. 0 O ccncessionárro fica oorígado a co~stnül' e manter, il?,S proxi ..

midad-2s ao locai do aproveitamento,

onde, e desde quando for determinado pela Di \'158,0 de AguRs, 0.8 instalaç6es neccsárias a observações Iínimétricas e medições de descarga do CUT50 dágua que vai utilizar e a.ireahzar
as observaçôee. de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
.
Art. 6. o Ao ooncessicnárto é assegurado, durante a vigência da presente concessão e respeitados Os (i-

reltos de outrem anteriormente adquiridos, a autorízaçâo de fazer o comércio "de energia elétrica na zona
dis,criminada no § 3. ° do art. 1. o do
presente Decreto.
Art.. 7. 0 O capital a ser remunerado será o efetávamento invertido' nas
insalaçôes do eoncessíonárro, em funda indústria, ccnccrrendo, de
forma permanente, para a produção,
transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica
Art. 8. o As tabelas de preço de
energia serão fixadas pela Divisão de

ção

Aguas, no momento oportuno, e trtenalmente revistas de acorde com o
disposto no art. 180 do Código de
Aguas, de maneira que seja sempre
proporcionada ao' capital uma justa
remuneração (item !lI do citado artigo 180) dentro d-e limites que deverão ser estipulado- no contrate dfscíplinar da presente concessão.
Art. 9. 0 Para. a manutenção da integridade' do capital a .que se retere o
art. 7 P do presente Decreto, será
criado um fundo especial de reserva,
que proverá às renovações determinadas pela depreciação ou impostas - por'
acidentes.
'

Parágrafo úníco . A constituição
dêsse fundo, que se denominará reserva de renovação, será realizada per
cotas esjiccíais que incidirão sôore as
tarifas, sob forma de percentagem.
Estas cotas serão d-eterminadas conforme a duração média do material
'a cuja renovação dita reserva tiver de
atender, podendo ser modificadas,
trienalmente, na época da revisão das
tarifas.

Art , 10. Findo o prazo da concessão; tôda a proprledada do concessícnárto que, no momento exlstír em
Juncão exclusiva e permanente da

prcducão, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrlea, 1'8jerente ao aproveitamento concedido,
reverterá ao Estado do Paraná, em
conformidade com o estipulado nos
artigos 1.65 e 166 do Código de. Aguas,
mediante inâerúaacâo na base do
custo histórico do capital n2.0 an10I:rázado, deduzida a reserva dê renovação a .que se refere o parágrafo úníco' do art.. 9.° dêste Decreto.
~ 1. o S~ o Esta.·jo do Paraná não
fizer uso do S'8U direito a. essa 1'8-

versão o concessionário poderá roque-

rer ao Govêrno Pcderal Q1J,.e .a
cessão seja renovada pala fôrma
1"::.0 1'<2SP8Ctivo ccntrato, deverá
prevista.
S 2.° Para os efeitos do § 1.°

C011que,
estár.
dês-

te artigo, fica o conccssjonãrío obrl-.
gado a dar conhecimento ao Govêr-

no Federal da decisão 0.0 Estado do
Paraná e a entrar com o raquerfmenta de prorrogação da concessão
ou o de desístôncía desta, e.té S2:lS (6)
mCSc2S antes do término elo respectivo
prazo .
. Art.. 11. O concessionário gozará
desde a data do registro de QU", tra.. t~
o art. 4. o e enquanto vigorar esta
concessão, dos Ia vares constanteg do
Código de, Aguas e das' leis especiais
sôbre a matéria.
Art. 12. O presente Decreto entra..
1'~ em vigor na data da sua publica..

ça?". revogadas as disposíçôeg em C011_
ta-árto.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1947
126. o da Independência e 50. ° da. R2':
pública.
~
EURICO

G.

DUTRA;

Dcniei de Cartxúho,

DECRETÓ 1"1'." 23.415 -- DE 28' DE
JULHO DE 1947
Retitica o art. 1." do 'recreie número 19.542, de 31 de agôsio de 1915.
O Presidente da Renubhca. usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n. o I, da Ccnstttuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.. o 1.9H5, de
de
29 de janeiro de 1940 (Código
Minasj .' decreta:

Art. 1." Fica retificado o artigo
primeiro O.") do Decreto número
dezenove mil quinhentos e quarenta.
e dolos 09.542) de trinta e um (31)
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íe agôsto de mil novecentos e quarenta e cinco (945), o qual passa
3,

ter a seguinte redação: Fica auto-

rizado- o cíciadâo brasileiro wesntngton Alves Natel a pesquisar calcácio e associados em terrenos situados

no lugar denominado Fundão ou
Fatsqueiro, no Díetrrto e Município
de Itaueva. Estado de São Paulo,

numa -área de cento e noventa e
cinco hectares e vinte e cinco ares
095,25 haj

delimitada

por

um

po-

lígono que tem um vértdce a novecentos e doze metros e vinte centímetros (912,20m) no rumo verdadeiro
sessenta e dois graus sudoeste (6'2 0
SW)

da

confluência do córrego do

Quintilhano com o rtc 'I'aquarr-Mírim, e os lados a partdr do vértice
considerado têm os seguintes compruneitos e rumos: oitocentos e trinta
e três metros e oitenta e cinco cen-

tímetros (833,85m), vinte e oito graus

e cinqüenta e cinco minutos sudo(28° 55' SW); novecentos e noventa e sete metros (997m), oeste
(w) ; . mil e quinhentos metros (L.500
metros), norte (.Nj; mil e quatrocentos metros (1.400m) leste (E);
setecentos e setenta metros (770 m) ,
sul (S).
Art. 2.° A presente retificação de
decreto, .não fica sujeita ao paga-,
mento da taxa prevista no art. 17
do Código de Minas.
.
. Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho de
este

1947, 126.0 da Independência-e, 59.°

da Re,pública.
EURICO

G.

DUTRA.

leis e reguiamentos em vigor ou -que
vierem' a vigorar sôbre o obj-eto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Re.,
pública.
EuRICO G.

DEORETO N.o 23.417 - DE 29
DE JULHO DE 1947
Tramotormo: tuncõo na Tabela Nu-'
méricc Sutolementor de getnmume:
rárM) mensalista, do Departamento
Nacional de Previdência Social, do
Ministério do Trabalho, Indústria e

comercio.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 87, item I, da Oonstatuíçâo, de-

°

creta:
Art.

ração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar.,
tígo 87, n.c I, da Constituição € tendo
em vista o que dísuõe o Decreto-lei
n.? 938,' de 8 de dezembro de 193'8, decreta:
Artigo único. E' concedida à EI€tro Mecâníca COnstrutora (Elmeco)
S/A, com sede nesta Capital, autorí.,
zação para runeíonar como emprêsa
de mineração obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as

1.0.

Fica transformada. em

médico. referência XXI. a tuncão de

escrtturárto. de igual referência. da
Tabela Numérica suplementar de Ext-anumerárto mensalista do Deuartamenta Na ctonal de Previdência SON
cíal. do Ministério do Trabalho, mdústria e Comércio ..
Paráarato único. A função, a que

se rerere.o presente artteo.: continuará preenchida pejo seu atual ocupan..
te - Gtlvan Oliveira da Silva.
Art. 2.°. 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücàcâo.

Rio ele Janeiro. em 29 de Julho de

1947. 1?f5.0 da Independência e 59."
da Repúb11ca.

Danie! de Carvalho.

DElClRETO N.o 23.416 ---;- DE 23 DE
JULHO DE 1947
Concede à Eletro Mecânica Construtora (Elmeco) S/ A, asaorizaçdo para
funcionar como emprêsa de mine-

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

EURICO G. DUTRA
Morvan Figue'iredo

DECRF.TO N.o 23.418 - DE 29
. DE JULHO DE 1947

Tromstere tumcõo da TabeleI]
rica Or-iínàsia âe

N7J.me.

Extromwmerorio

mensrúiet.a ao Denartoment-v Nccusnal de TnrlÚ.<n'ria e Comércio pnra
içnial. Tabela (ar) Deoarírumentc tco.:
CiMiI'"tl do TnJ.halho. todns d:{) Mi~
nistério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
O

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe contere o
art. 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0. Fica transtertoa, da rnbela Numérica Ordinária de Extra-

f.TOS

no

numerário mensalista, do Departamento Nacional de Indústria e oomél'cio para igual Tabela do Departamento Nacional. do Trabalho, !'Od~s
do Ministério do Trabalho, Indn~tl'la
e Comercio, uma Junção de auxütar
de escritório, referência XI.
Art. 2.°. A função a que se rerere este Decreto continuará preenchida pelo seu atual ocupante, za ,
earías gerarím de Melo.
Art. 3.0.~ste Decreto entrará em
"1"'01' na data de sua publicação.
Rio de Janeiro. em 29 de julho de
1947, 126." da Independência e 59.0
da Ropública.
EURICO G.

DUTRA

Morvan Figueiredo

DEORETO N.o 23.419 - DE 29
DE JULHO DE 1947
Aprova o reqimenio -interno da Secão de Segurança Nacional do Mtntstério d'o rrauunio. Indústria e
Comércio.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
inciso I, do artigo 87, da Constdtuíção Federal, decreta:
P..rl. 1.0. Fica aprovado o resimenta interno da Seção de Segurança Nacional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que com
êste baixa.
Art. 2.°. O presente Decreto .en,
trará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôes em
contrário,
Rio de Janeiro. em 29 de julho de
1947, 126.° da, Independência e 59,U
da República.
EURICO G.

DuTRA

M orvan Figueiredo

.Heqimento Interno da Seção
de Segurança Nacional do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
CAPíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 A Seção de Segurança Nacíonal, diretamente subordinada ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, tem por fina.lidade, manténdo estreita ligação com a Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Na-

Colo Leis -

VoI. VI
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ctonal; eXe1'CH as atribuições que lhes
são conferidas na legislação em vigor
e enumeradas no presente Regimento.
CAPíTULO II
DA O~GANIZAÇÃO

Art. 2.° A Seção de Segurança Na..
clonal compreende:
a) a direção;
b) o corpo teontco;
c) a secretaria.
Art. 3.0 O Dlretcr será nomeado por
decreto do Presidente da República,
mediante proposta do Mímstro
do
Trabalho, Indústria e Comércio, .pa,·
dendo exercer o cargo, sem. prejuízo
das funções normais.
Art. 4.°·0 corpo técnico será de nomeação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, eíetuada.Lmedtante proposta do Diretor, entre tun...
cíonártos de reconhecido saber especlalízado.
Parágrafo único. O des-empenho da
ccmâssão se fará
cumulatdvamente
com o exercício das funções que a cada. um dos membros sejam Inerentes
na repartição em que .servír. !
Art. 5.° O Diretor terá um secreta.
rio, escolhido dentre os funcionários
efetivos, cabendo-lhe dírfglr a se<.:reteria, composta dos auxiliares que se
tornarem necessários.
CAPITULO

rn

DA COMPETÊNCIA

Art. 6,° Compete à Seção de Segurança Nacional, além das atribuições
que lhe conf-erem os Decretos-lei núm-e-ros 9.775 e 9.77-5-A, ambos de 6 de
setembro de 1946:
a) estudar e dar parecer sôbre as
questões que lhe submeta o Ministro
do Trabalho, ·Il1dústria. e Comércio;
b) prestar tôdas as informações que
lhe for-em solicitadas pela. Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional;
c), elaborar planos, realizar estuôos
e, por si ou mediante delegação, efetuar pesquisas e ínquérttos que versem as atividades socíaís, políticas e
econômicas que se relacionem com a
segurança ou a defesa nacional, tendo
precipuamente em vista o comportamento dos fatos em tempo de paz e u
tratamento que devem receber em ca80 de guerra;
~ d) indicar o técnico que, além dó
perito do Departament-o Nacional da
Propriedade Industrial,
obrígatõria-

F. 7

98

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mente, participará da comissão Incumbiela 6~ ooínar sôbre a desapropriação
doe - patentes, consideradas de interêase
parâ a segurança cu a defesa nado-

nai:

e) propor ao Mmístro do Trabalho,
Indústl'la e Comércio 2.S medidas que"
considere necessárias para a conse-

cuçãc dos fins que lhe cumpre al-

cançar .
CAPITULO IV
DO· FUNcrC-HAJ','IEI'<",O

Art. 7.0 Os órgãos que integram a
Seção de - Segurança Nacional funciona1'.'10
perfeitamente
coordenados,

mediante regime de mútua. colaboração, sob a orientação do Diretor.
Art. 3.D O corpo técnico reunir-se-á,
total ou' parcialmente, sempre que o
Diretor o convocar.
Parágrafo único. A reuniâc eerâ seereta vedada a presença de pessoas
estranhas no recinto que transcorrer.
Art. 9.0 O Diretor efetuará a distribuição dos encargos ou trabalhos que
catcem c,o corpo técnico realízar,
Art. 10. Sempre que se fizer oportuno, o Diretor solicttará ao Ministro
do Trabalho, tndústria e Comércio

a

designação de assistente técmcov.especíalmente incumbido de emitir parecer em processo que lhe fôr dístrtbuído ou realizar dtlígências que melhor
elucidem
objeto de matéria em discussão.
Parágrafo único. Excepcionalmente,
'poderá S€T convocada em ígualdadé
de condições pessoa estranha aos quadros do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, desde que seja de
reconhecida idoneidade e notória capacidade profissional.

°

CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 1:1. Ao Diretor incumbe:
a) orientar, coordenar e fiscalizar as atividades da Seção de Segurança Nacional;'
b) - solicitar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio as; providências .necessãrtas ao regular funcionamento e cabal de-sempenho das
atrbbuíções que a ela pertencam man;
tendo-o informado sôbre a~ ação desenvolvida e resultados obtidos:
c) assegurar estreito e perma-:

nente contato com a Secretaria. Ge-

ral do Conselho de Segurança Nacío-

nat:

d) - baixar portarias, Instruções e
ordens de servtçc:
e) opinar em todos os assuntos
relativos às atividades da seção de
Segurança NadOJ:1.a1. dependentes de
solução de autorídada superior;·
j) ~ movimentar, segundo a conveniência do serviço, o pessoal lotado'

y) - expedir boletins de mereci-,
menta aos funcionários;
h) organizar e alterar a escala
doe férias;
i) - elogiar e aplicar penas dísciplinares, Inclusive a de suspensão até
30 (trmta) dias, propondo 3,0 Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio a
aplicação daquelas que excederem de
sua alçada;
j) d-et-erminar a instauração de
processo administrativo;
k) antecipar e prorrogar o período normal de trabalho;
Art. 12. Ao' Secretário incumbe:
a) auxiliar o Diretor e, administrativamente, substituí-lo nas faltas
ou impedimentos:
b) díngír e fiscalizar os trabalhos da secretaria, determinando as
normas e métodos
Que se fizerem
aconselháveis, orientando-lhes a execução e distribuindo o pessoal, segundo a conveniência do serviço;
c) - propôr ao Diretor as medidas
convenientes à boa execução dos trabalhos;
d) organizar e submeter à aprovação do -Diretcr a escala 'de fériasdo
pessoal que lhe fôr subordinado, bem
como as, alterações subseqüentes;
e) velar pela ordem e disciplina.
no recinto de trabalho.
Art. 13. Ao membro do Corpo Técnico incumbe:
a) comparecer às reuniões;
b) - instruir, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contado a partir da data da 'entrega, os processos que lhe
forem dlstríbuídos, cabendo ao Diretor a faculdade de conceder ares..
pectíva dilação se necessária:
c) - dar ao Diretor conhecímento das diligências que reputar conveniente.
Art. 14. Assistente Técnico incumbe:
a) -r- comparecer às reumoes
do
corpo 'técnico, quando convocado;
b) manter estrita reserva sôbre
os trabalhos- de que participar.
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OAPíTULO VI
DA SECRETARIA

Art. 15. A secretaria, bêsícamente
oi'ganizada sôbre os serviços de expediente e arquivo, será lotada por funcionários, efetivos ou extranumeráríos.: que lhe sejam postos à disposição pelo Ministro do Traoalho, Indústria e Comércio.
.
pacrá.gralÍo úníco. O pessoal que nela
servir, inclusive o Secretário, tera
exercido ex-clusivo, obrtga.do à per-manência da duração do tempo do expedi-ente, o qual deverá coincidir com
o horário que vigore para as renrc-ncõee centrais do Ministério do I'raoa-.
lho, Indústria e Comércio,
C.I,PíTULO VIi!
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O Diretor, sempre que o
Irrterêsse do serviço o exigir, connuitcar-se-á diretamente com quaisquer
autoridad-es públicas, exceto o Presrdente da República, c Presidente do
Senado Federal, Presidente(!~ Cámara dos Deputados, Presidente do
supremo Tri:bunal Federal e Ministros
de E&ta.do, caso em que deverá fazê10 por intermédio do Ministro do'I'rabalho, IndJústriae Comérrcío.
Art. 17. Os estudos prévíos ncces..
sanes à Iundamentaçâo dos planos
de guerra" e os elementos de natureza documental que os acompanhem,
cem COIInO .os planos elaborados -lile S~
destinem ao exame e d-e-cisão do Conselhc de Segurança Nacional, serão
encaminhados à Secretaria Geral, os
primeiros com o "visto" ou a "aprovação" do Mlmstro do Trabalho, Indústrta e Comércio, os segundos DO"\'
seu intermédio.
~
Art. la. Os diretores ou chefes de
serviço do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, inclusive das eutddades que lhe sejam subordinadas,
prestarão à Seção de Segurança Nacional tôdas as informações e esclarecimentos 'relativos ao órgão por <1.11.(;
respondem.
.A!1t. 19. Tôdas as organizações arf1eiaís da União, Estados ou .Munictoiw,
as entidad-es autárquicas, paraestatais
ou de natureza privada, emprêsas ou
individuas, concessionárias de serviço
público, são obrigadas a fornecer à
seção de segurança Nacional, elernentos e informações de cará-ter estatístíco
que Inês sejam. solicitados.
Art, 20. O exercício de função na
Seção ele Segurança Nacional oonstítui título especial de merecimento,
f.

Art. 21. Em princípio, o sistema d.~
trabalho de natureza técnica é o de '::0missão, entretanto a execução dos 1'6'>·
pectívos encargos terá precedêncéa sõbre a satisfação .das atribuições que
correspcndam às funções normais.
Art. 2,2. A utilização de dados" ínformações ou documentos que se encontrem na secretaria ou em andamenta processual é privativa da Seção de Segurança Nacional, sendo Vé~
dado o emprêgo que os destine a. qualquer outro' objetivo.
Art. 23. O Diretor e o Secretário,
quando o substdtua, gozarão de franquia postal e telegráfica.
Art.. 24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor; todavia, o ato
decisório dependerá da aprovação do
Mínistro do Trabalho, Indústria? C'Jmércío sempre que concernir à assunto de excepcional relevância. .
Art.. 25. A Seção de Segurança Nacional terá instalação própria e prfvadáva no edifício sede do Ministério
do Trabalhe, Indústria e Comércio.
Rio de danedro, 29 de julho de 1947
-

Morvan Figueiredo,

DECRETO N.' 23.420 - DE 29 DE
JULHO DE 1947
Concede ao Centro dos Despachantes
da Prefeitura e da Recebedoriado
Distrito Federal a. prerrogativa do
art. 513, alinea d, da Consolidação
das Leis do Trabalho.

O . Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro do
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio e,
Usando da atribuição que lhe concede o art. 559 da Oonsolldaçâo das
Leis do Trabalho, decreta:
Artigo único, E' concedida ao Centro dos Despachantes da Prefeitura e
de Recebedoria do Distrito Federal a
prerrogativa do art. 513, alínea â, da
C-onsolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de colaborar com o Poder
Público, como órgão técnico e consul..
Uva, no estudo e solução dos problemas que se relacionem com os interêsées econômicos e profíssíonaís Por
êle coordenados,
Rio de 'saneíro. 29 de julho de 1947,
126.0 da Independência e 59,° da Re;.
pública,
EURICO G,

DUTRA,

Morvan Figueiredo,
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DE 29

DE JULHO DE 1947

Concede à sociedade anônima
Caloric Company" autorização para continuar a funcionar
ná República.
"The

O Presidente' da República, atendendo ao que requer-eu a sociedade
anônima "The Caloric
Company",
a utortzada a funcional' pelos Decretes ns. 9.512, de 3 de abril de 1912,
10.021, de 22 de janeiro de 1913, 14.886,
de 22 de junho de 1~21 e 22.568, de 10
de fevereiro de 1947, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima. "The Calorto Oompany", com sede ria cidade de Goshen,
Condado de Orange, Nova York, BsLados Unidos da América, autorização para continuar a funcionar na
República . com as alterações de -seus
estatutos, aprovados por deliberação
da assembléia geral dos acionistas, em
reunião efetuada a 27 de dezembro
de 1946, mediante as cláusulas que
êste acompanham,
assinadas
pelo
Ministro de Esta-do 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 6 objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 29 de Tulhc de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

Cláusulas que acompanham o Decreto TI. 23 .l~21, desta data
O

I

"The Calorlc comoanv'' é obrigada
a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e
ilírmtados poderes para .tratar e definitivamente resolver as questões que
Govêrno,
se suscitarem, quer com
quer com j-artdculares, podendo ser
demandado e receber ci taçâo inicial
pela sociedade.

°

II

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às resnecüvas leis e regulamentos e à ju.;
risdiçâo de seus tribunais judiciários
ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referi-da 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 refer-em.
III
A sociedade não poderá realizar no

Brasil os objetivos constantes dos seus
estatutos que são vedados a sociedades estrangeiras, e poderá exercer os
que dependem. de- prévia permissão
governamental, depois desta
obtida
e sob as condições em que fôr concedida.

IV
Fica dependente de autortaação do
Govêrno qualquer alteração que a souiedade tenha. de fazer nos respectdvos
Estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República soe 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 comlnadendos a,vencer sôbre as ações prefe~
da pena especíal 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 Janeiro, 29 de julho de 1947.
I

-

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.' 23.422 - DE 29 DE
JULHO DE 1947
Revoga dispositivo de decreto que ezteroú os estatutos da A Bquitatina.
dos Estados Unidos do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo 87, inciso I, da Constituição:
Atendendo ao que JXpÔS a Equitatdva dos Estados Unidos do Brasil, Sociedade de Seguros Mútuos S6bre a
Vida; '€
Considerando que, em face do disposto no parágrafo único doart.. 37
do Decreto-lei n.s 2.063, de 7 de mar-
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ço de 1940, a modificação introduzida
pelo art. 1.0 do Decreto n.c 23.200, de
12 de junho de 1947, raa'ruarte integrante dos estatutos sociais, decreta:
Art. 1.0 FIca revogado o inciso II do
art. 1.0 do Decreto H.O 23.200, de 12
de junho de 1947, que aprovou, com
modificações, a-s alterações introduaídas nos 'estatutos da A Equitatlva dos
Estados Unidos do Brasil.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1947,
126.0 da -Independêncla e 59. 0 da Repú-

Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data, rte sua pubhcaçáo,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de julho .de 1947,
126.0 da Independência e 59,0 da República.

blica.

Autorize o cidadão
brasileiro
Luis
Hermanny Neto a lavrar quartzo,
teuiepcdo e associados no município de Niterói; Estado do Rio de Janeiro.

EURICO- G.

DUTRA

M orvan Figueiredo
DECRETO :H.o 23.423 - DE 23 DE
JULHO DE 1947
Transfere ao Banco do Brasil: S. A,
, como Agente Especial tio- Gonêrno
Federal, o' encarço de liquidar as
operações remanescentes das em-présas que menciona e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição e ~.te~
dando ao disposto no Decreto-lei numero '8.553, de 4 de Janeiro de 1946,
art. 2.°, e à proposta da Comissão
de Reparações de- Guerra, decreta:
:ArL 1.0 Fica o Banco do Brasil
S. A., como Agente Especial do ocvêrno Federal, encarregado de preceder à liquidação das operações remanescentes das seguintes' firmas, com
sede em São Paulo, submetidas aos
efeitos do Decreto-lei n.e 4.166, de 11
de março de 1942:
AÇOS Roechling Buderus do Brasil Limitada;

Hachiya, Irmãos & Companhia;
Rama & Companhia;
Konischi & Oompanhia:
Simoním; 'r'oscrit & Guídi:
.
Sociedade Industrial e Comercial
Schmuziger;
_,

Yemmal & Companhia Limitada.
Art. 2.° No exercício do mandato
que lhe é 'outorgado, fica o Banco ~o
Brasil S. A., como Agente Especml
do Govêrno Federal, investido de todos os poderes, inclusive para transigir, cessando, consequentemente, as
funções dos atuais liquidantes.

c;

EURICO

G.

DUTR,L

Raul Fernandes.
Corrêa e Castro.

D>EJORETO N,' 23.424 DE 29 DE
JULHO DE 1947

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v J, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro d-e 1940 (Código de Minas), decreta:
. .

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadã-o
brasileiro Luís Hermanny Reto a la-

vrar quartzo, feldspato e associados
em terrenos situados no rugar denominado Praia de Samanguaiá no distrito e município de Niterói do Estado
do Rio de Janeiro, numa área de vinte e nove hectares e noventa c três
ares (29,93 ha) delimitada por um trapézio que tem um vértice localizado à
distância de quatrocentos e oitenta e
seís metros ,(486 m) , no rumo magnético oitenta e oito graus noroeste (88°
NW) no canto extremo oeste (W) da
sede do sitio Samanguaiá, ?o os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos
magnéticos:
setecentos e sessenta e cinco metros
(765m), cinqüenta e sete graus sudeste (57° SE), seiscentos e quatro metros (604m), cinqüenta e quatro graus
e trinta. minutos sudoeste (54 0 30'
SW): trezentos metros raourm , cinqüenta e sete graus noroest-e (57°
NW); seiscentos e treze metros e cínqüenta centímetros (613,bOm), nove
graus e trinta minutos nordeste. (go
30' 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 mencionada-s
neste decreto.
Arb. ~.o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos co-
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Ires públicos, na forma da let, os tributosque 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 cadu-

ca 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 artigoa Bê e 40 do Código
de Minas.

.

Art. 5.° O concessionário da autorlzacão será fiscalizado pele Departamento .Nacíonal da Proríuçãc Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo" Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra te...
rá por título êste decreto, que será
transcríto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do'
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros cc-s 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1947"
'126. 0 da Independência e 59.0. da República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

nr.;CRiETO N.o 23.425 .,- DE 29 DE
JULHO DE 1947
Autoriza a emprêsa de mineração
Magnesita S. A. a íaoror argila e
associados no município de Caeté do
,Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere à artigo 87, n. o I, da Constituição e nos têrmos do De-creto-lei n. o 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Magneaita S. A. a lavrar argila. e associados em terrenos
situados na fazenda do Engenho, distrito de Penha, municiuio de oacté do
Estado de Minas Gerais, numa área de
dois hecta-res (2 ha) delimitada por
um paralelogramo que tem um vértice localizado à distância, de vinte metros (20m), no rumo magnético oitenta e nove graus nordeste (89°NE)
do marco quilométrico seiscentos B vmte (km '620) do ramàl de Pente NGva

da Estrada de Feno Central do Brasil e os. lados, divergentes dêsse vértice, têm 03 seguintes comprimentos
e rumos magnéticosc cduzentos metros
(200m), norte (N); cem metros ....
Clüüm) , 'oitenta e nove graus nordeste (89 0 I'oT,E). Esta autorização é OU~
torgaâa mediante as condições -ccnstantes do parágrafo único do art , 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e Sli8JS alíneas, além das seguintes ede outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessícnárto da autorização fica obrigado a recolher aos co-fres públicas, na forma da lei, os' tríbutos cque forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do Código de Minas.
Ar:t. 3.0 Se o concessionário da autorização n8.0 cumprir qualquer das
cbrigaçôes 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
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 Códígu.
Art. 6.0 A autorlzacâo de lavra terá
por título êste decreto, oue será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do Ministéric da Agricultura, após o pagamente da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .
'
Allt. 7.0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1947,
1~.6.0 da Indepandêncía e 59.0 da Republica .

EURICO

G.

DUTRA

Daniel da Carvalho

DEORETO N.' 23.426 DE 29 DE JU.
LHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Maria·
no de Clineirü Wendel a pesquisar
iosfatos no, municipio de 19uape, Estado de São Paulo.

O' Presidente de República, usando
da atribuição que lhe contere o art. 87
n.s I, da oonstítu.ção e nos têrmos do
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Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro
íe -1940 (Código de Minas) . Deereta.:
ALt. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
)i.'asileiro Mariano deOliveh'a wenIel a pesquisar fosfatos no lugar dencninado Serrote, distrito de Registro,
nunieípio de Iguape do
Estado de
3ãO Paulo, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) delimitada por um
'etângulo tendo um vértice a mil e
:tlünh&ntos metros (1.500m) no rumo
tnagnéLico trmta e cinco graus noro~ste (35. aNW) do cume do Morro do
gsrrcte e os lados divergentes dêsf:e
zértdce, os seguintes ccmprtmentos e
rumos magnéticos: dois mil e quínhen:.03 metros (2.5GOm), sul (8) dois mil
metros (2.000 111) leste (E).
Art. 2.° - O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Or-S 5.000,00) e
será tranrcnto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MinenJJ do Ministério da Agricultura,
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro,' 29 de julho de 1947.
_ 126.° da Independência e 59,0 da
Repúblíca .
EURICO G. DU'rRA.

Daniel de .corvoino.

DECRETO N.o 23.427, DE 29 DE

JU~

LHO DE 1947
Atüoriz(t a fiTnw Carlos Kuenerz &
Càz. Ltsia- a unmsr jazida de minério de terra e aseocuuioe no mu~i.ci~
pio de, Ouro Préto, Estado de Mznas
Gerais,

o Presidente de Reoúbhca, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
I, da Oonstdtuicão e nos têrmos .do
Decreto-Ieí n.c 1. 985, de 29 de [aneíro
de 1940 (Código de . Minas), decreta:

n.?

Arü. 1.° Fica autorizada a firma
Carlos Kuenara & Cia , Ltda. a lavrar
jazida de minério de ferro e associados em terrenos situados no lugar denominado Chácara do Taquaral, ne
distrito e município de Ouro Prêto, do
Esta-do de Minas Gerais, numa área de
cento e cínqüên ta ~ cinco hectares
cinqüênta e oito ares é vinte oentíares.
<155,5820 ha) delimitada por um pentágono irregular qV.e tem um vértice
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localizado à distância de cento e setenta metros (170m) no rumo magnético oitenta e oito graus e trinta mílutos noroeste (88.o 30' NE) da con'Iuência dos córregos Taquaral e Funil e os lados, a partir dêsse vértice
}s seguintes
comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos e- quarenta e
cinco metros (745 m) , seis graus nordeste (()O NE); mil cento e
cinqüenta metros (1.150 m) , trinta e três
graus noroeste (33 0 NW); mil e cinco metros (l.005 m) , cinqüenta graus
e trinta. minutos 'sudoeste (50° 30' SW)
setecentos e setenta...e cinco metros
(175m) , quinze graus sudoeste (15° SE)
mil e duzentos metros O. 200m), setenta e seis graus sudoeste (76° SE).
Esta autorização é outorgada medíante RS condições constantes do parágr-afo único do art. 28 do Código de
Minas, e dos artigos 32, 33 34 e suas
a.Iíneas, além das seguintes _e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste deereto.
Art. 2.° A concessionária da autorfzação 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 ar-t. 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 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 artigcs Bê e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° _:~t concessionária da autorizaçâoiserá fiscalizada pelo Departamenta Nacional da Produção Mirierul
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 cento
e vinte cruzeiros (Cr$ 3,120,00).
Art. 7.° Revogam-se as dísposlçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, '29 de julho de 1947.
- 126.° da Independência e 59,° da
República,
EURICO G, DUTRA.,

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.' 23.428 - DE 29 DE .JULHO DE 1947
Autoriza0 cidadão brasileiro Paulo
Pereira Inácio a pesquisar argila
refratária no município de Mogi
das 'Cruzes, Estado de São Paulo.

O Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, n.s I, da constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Ml-

nas), decreta:
Art. '1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Pereira Inácio a pesquisar argila refratária em terrenos
de propriedade de Antônio Chora e
outros, no bairro do Coqueiro, dístri-"
toe município de Mogi das Cruzes,
Estado de .Sâo Paulo, numa área de
cinqüenta e sete hectares, dezessete
ares e trinta e sete centíares (57,1737
ha) delimitada por um polígono Irre-

gular que tem um vértice no marco
quilométrico sessenta e três (km 63)
da rodovia São Paulo Casa Grande e
os lados, a partir desse vértice, os
seguintes
comprimentos
e rumos
magnéticos: sessenta metros «(i0 rm ,
quatro gráus e trinta minutos sudoeste (4.° 30' SW); quatrocentos metros e sessenta centímetros (400,60 m) ,
cinqüenta e um gráus e quinze minutos sudeste (51. 0 15'SE); duzentos e
sete' metros e cinqüenta centímetros
(207,50m), sessenta e cinco gráus e
quinze minutos nordeste (65.° 15'NE);
cento e setenta metros (170 m) , cinqüenta e sete gráus e, quarenta e
três minutos sudeste (57.° 43' SE) ;
trezentos e dois metros e cinqüenta
centímetros
(302,50 m) nove gráus
sudeste (9.0 SE); cento e cinqüenta e
seis metros (l5G m) , teaze gráus e
trinta minutos sudoeste -'(13.° 30' SW) ;
noventa e dois metros (92 m) , quarenta e sete gráus sudeste (47.° SE);
duzentos e quarenta e nove metros
e sessenta centímetros (249,60 mj ,
quarenta gráus e quarenta e cinco
minutos nordeste (10. 0 45' NE); duzentos e noventa e três metros e
vinte 'centímetros (293,20 m) , oitenta
e quatro gráus e quarenta e cinco
minutos nordeste (84.° 45' NE); quatrocentos e quarenta e um metros e
vinte centímetros (441,20 m) , ctnqüenta e oito graus e' trinta minutos
sudeste (58.° 3ü'SE); cento e dezessete metros e cinqüenta centfmetros (1l7,50m), oitenta e três graus
sudeste (83.° SE); quinhentos e 1'}0venta e cinco metros (595m) , quarenta e cinco graus e trinta mínutos noroeste <45.° 30'NW): cento e

oitenta e cinco metros (185m) , scssenta e três graus e quarenta e cjnco minutos noroeste (63.° 45'NW);
trezentos e cinqüenta e um metros
(351111), trinta e cinco graus e trin-'
ta minutos noroeste (35.° 30' NW) ;
quatrocentos e cinqüenta. e quatro
metros (454 m) , cinqüenta e cinco
graus noroeste (55.° NW); quatrocentos e noventa e um metros e sessenta centímetros (491,60 m) , setenta
e cinco graus e quinze minutos sudoeste (75.° 15' SW); noventa e cinco
metros e cinqüenta centímetros ....
(95,50 m) , quatro graus e trinta minutos sudoeste (4.° 30' SW).
'
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto,pagarâ 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 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de l.fWI,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.429, DE 29 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Lauraci crvóetomo N oleto a pesquisar
diamantes e associados no mumici1Jio de Guaratmça, Estado de Ma-.
to Grosso.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição c
nos têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.935,
de 29 de janeiro de 1940· (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourací Crisóstomo Noleto
a pesquisar diamantes e associados
no leito € margens do rio Oassununga, distrito de Oassununga, município
de Guaratdnga, Estado de Mato Grosso, numa área de duzentos hectares
(200 ha) , delimitada por uma faixa
de dez (lO) quilômetros, contados

pelo eixo médio do rio Cassununga,
para montante, desde a barra do
córrego do Pouso. A largura da referida faixa é de duzentos metros ....
(200m), sendo computados cem
tros (100m) para cada lado do refe-

me-

rido eixo
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Art. 2. ° O título da autorização de
pesquisa, que será uma _via autêntdcá dêste decreto, pagara a taxa de
dois -mn cruzeiros rors 2 ,.000.'00) e
será transcrito no livre proprao ~a
Divisão' de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de
1947, 126° da Independência e 59.° da
República.
8URICO G.

DUTR1\..

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.o 23.430

DE 29 DE

JULHO DE 1947
Aut0riza o cidadão brasileiro Júlio
Vaz Ferreira a pesquisa1' areia, argUa, turfa e associados no municlpio de São Paulo, Estado de Sao
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 número I, da Constituição" e
nos têrmos do Decreto-lei n.v. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Códig'o de
Minas), decreta:

Art. 1. ° Plca autorizado o cidadão
brasil-eiro Júlio Vaz Ferreira a pesquisar areia, argila, turfa ~ associados em terrenos de .proprtedade de
José Soares de Camargo Rocha,situa.dos no IUP'ar denominado Oangaíba, zona Penh8, de França, município
e Estado de São Paulo, numa área
de quarenta e. três hectares, sessenta e sete ares e vinte centíarea
.
(43.6720 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice à distância de setecentos e onze metros (711m)
no rumo magnético de oitenta e um
0TUUS e cinqüenta e cinco
minutos
~lOl'Oeste (81° 55' NW) da Estação
Engenheiro Goulart da Estrada de
Ferr-o Central o» Brasil. quilômetro
quatrocentos e noventa. mais oitocentos e oitenta e três metros
(km,
490 + S83 m) , e os lados, divergentes
dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte
e seis metros (26m), três graus e vinte e oito minutos sudoeste (3° 28
SW); quinhentos e quarenta e nove
metros' e cínoüenta centímetros (549,
50m), oitenta' e seis graus e trinta e

dois minutos noroeste (86° 32' NW);
duzentos e vinte e cinco metros e
cinqüenta centímetros (225, 50m) , se..;
te m-aus e vinte e sete minutos noroest: (7° 27' NW); cinqüenta e cinco
metros e setenta e dois centímetros
(55,72m), trinta graus e cinqüenta e
dois minutos noroeste- (30° 52' NW);
quarenta e nove metros (49m) , vinte e ouatro graus e setenta e quatro
minutos nordeste (24.° 74' NE); quarenta e um metros e setenta centím-etros (41,70m) vinte e cinco graus
e sete minutos nordeste (250 0'1' NE) ;
noventa e sete metros e sessenta e
dois centímetros (97,62m), vint-e
e
quatro graus e quarenta e um minutos nordestes (24° 41' NE); cento e
cinqüenta e 110ve metros (159n1) ,
vinte e cinco graus e cinqüenta e
dois minutos nordeste (25° 52' NE) ;
cento e quinze metros e quarenta e
cinco centímetros (1l5,45m), vinte e
quatro graus e trinta e oito minutos
nordeste (24° 38' NE); noventa metros e oitenta e nove centímetros
(90, 89ro) , oitenta e quatro graus e
vinte e oito minutos 'sudeste (84° 28'
SE); cento e trinta e nove metros e
oitenta centímetros OS9,80m), etnqüenta e cinco graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (55 0 45' NE);
cento e seis metros e vinte centímetros (106,20m), vinte e nove graus e
trinta e cinco minutos nordeste (29 0
35' NE): cento e 'sessenta e quatro
metros e quarenta e três c-entímetros
(164,43m), setenta ,e quatro graus e
cinqüenta e um minutos nordeste
(74° 51'. NE) cinqüenta e dois metros e oitenta e 'oito centímetros (52,
88m) cinqüenta e sete graus e trinta e dois minutos sudeste (57° 32'
SE); oitocentos e noventa e um metros e cinqüenta centímetros (891,50
m) , três graus e vinte e oito minutos sudoeste (33° 28' SW).
Art. 2. ° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decr-eto, pagará a taxa de quatrocentos e quarenta cruzeiros
.
(Cr$ 444,00) e será transcrito no Iívro próprio da. Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério .da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as diaposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de
1947, 126° da Independência e 59." da
República,

EURICO G.
Dan~el

DUTR."-.

de cta-oonio
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DECRETO

N.o 23.431 DE 29
JULHO DE 194'[

DE

Autoriza o cidadão brasileiro AntônioJabur a -peequizar a1'gila e associaüoe no município de Paranaguá, Estado do Paraná.

O' Presidente da República usando

da atribuíçâo que lhe confere o artigo
'27, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Al't. 1..0 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Antônio Jabur a pesquizar
.argíla e associados em terrenos de
sua propriedade situados, no lugar denominado Núcleo de 'I'aunay, no dts-

zr-lto de Alexandra, município de Paranaguá, Estado ôo Paraná,
numa
área de trinta e um hectares (31ha),
delímitada por um retângulo que tem

um vértice a vinte e cinco metros
(25m), no rumo verdadeiro quatorze graus noroeste (14° NW), do quilômetro dezessete (km_17) da Estrada
de Ferro Paranaguá-Ourttíba., e os
Iadcs divergentes do vértice considerede, têm;
quatrocentos
metros
(400m), trinta e oito graus noroeste
(38°NW); setecentos" e setenta
e
éínco metros (775m)
cinqüenta e
doís graus norôasté (52° NE).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquíza, que será uma via autêntica
dêste decreto, 'pagará a taxa de vtresentes e dez cruzeiros (Cr$ 310,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.3. 0 Revogam-se as disposições
.em contrário,
.Rio de 'Janeiro, 29 de julho de 1947,
126. 0 da Independêncía e 59. 0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEDRETO N.' 23.432 - DE 29 DE
JULHO DE :).94'7
Autoriza o cidadão brasileiro Cesar
l!!femolo a pesquisar água mineral
no município de Atioaia, Estado de
São Paulo.

o Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, e nas têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
bra-sileiro Oesar Memolo a pesquisar
água mineral em terrenos de sua pro-priedade, situados no lugar denomina-

do Bairro Itapetlnga, no distrito e munícípío de' Atíbaía, Estado de São Paulo, numa área de dois hectares, e oitenta e oito ares (2,3& lu) delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a seiscentos e oito metros (608m) no
rumo magnético quarenta e um graus
e quarenta e cinco minutos su-deste
(41045'SE) do marco. do quilômetro
sessenta e cinco (km 65) da rodovia
São Paulo-Atlbala, e 03 lados divergentes do vértice considerado, têm:
cento e oitenta metros (lSOm) , e rumo êste (E) magnético; cento e sessenta metros (l60m) , e rumo sul (8)
magnético.
ArL 2.° O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrtbo no livro próprio da Divisão de Fome-nto da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura ..
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
RlO de Janeiro, 29 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 23.433 - 29 DE JULHO DE 1947
Autoriza o cidadtia brasileiro Antena?'
. Ferreira a pesquisar caulim e assocícdos, no município de Atibaia, -uo
Estado de São Paulo.
O' Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código doe Minas.)
Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Anterior. Ferreira a pesquisar ceuüm e associados em terrenos de
propriedade de Alexandre Ferreira no
lugar denominado Rio Acima, dístrito e -munícípío de Atíbaía do Estado de São Paulo, numa área de dezesseis hectares (16 ha) delimitada
por um hexágono irregular que tem
um vértice a vinte e sete metros (27m)
no rumo magnético sessenta e dois
graus' sudoeste (62°SW) da confluêncta do córrego Quilombo no ribeirão
Jundiaízinho, e os lados, a partir dêsse vértice, 03 seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos e
quarenta e dois metros (542m) i seten-
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ta graus e trinta minutos sudoeste
(70u 30' SW); cento e noventa e dois
metros (l92m) , dezenove graus e trinta. minutos sudeste (19°30' S,E); duzentos e sessenta m-etros (260m), oitenta e nove graus sudeste (890 SE);
cento e dez metros (LlOm), setenta e
três graus sudeste (73 0 SE)' duzentos
c dezoito metros (218m) ~ setenta e
quatro graus e quarenta minutos nordeste (74C40' N E); trezentos e sessenta metros (360m), vinte e três
graus noroeste (23° NW) .
Art. 2.° O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma. via autêntica.
dêste .decreto,' pagare. a taxa de trczen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrãto
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
A,rt. 3.° Revogam-se as disposições
em contrárto.
Rio de Janeiro, 29 de julho de
1\].4'1, 126.° da Independência e 59.Q da
República.

EURIco G. DUTRA.
Daniel de

Carvalho.

DEORETQ N.o 23.434 - DE 29 DE
JULHO DE 1947
Autoriza o csaacão brasileiro José Paulo Alimonda (I, -peequiear susatita, no
município de Monteiro, Estado' da
Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, 11.° X, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de ·29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
d-e-creta:
Al't. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Paulo Alimonda a pesquisar apatéta, numa área de duzentos
hectares (200 ha) , situada no imóvel
Quina-QuL'Yla, distrito de Sumé, muuícípio de Monteiro, Estado da Paraiba, e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a novecentos e oitenta metros (980m) , rumo oitenta e sets
graus e trinta minutos noroeste .. '.
(8{)O 30' NW) magnético, na foz do
córrego Malhada-do-Olho-d'Agua, afluente pela margem, esquerda do riacho Malhada-dc-Olho-d'Agua, -e os lados, a partir dêssa - vértice,- com dois
mil e' quinhentos metros (2.500m) •
. rumo setenta graus -sudeste (70° SE)
magnêtdco e oitocentos metros (SOam),
rumo vinte graus sudeste (20° SW)
magnético.

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil cruzeírcs

(Cr$ 2.000,00)

e será

transcrito no livro', próprio da Divisão
de Fomento da Produção 'Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as 'disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Repú~

büca..

-

EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO 23.435 DE 29 DE JULHO
DE 1947.
Autoriza o cidadão 'brasileiro José Pau-:
lo Alimonda a pesquisar apatita e
cssccuuios no município de Montet~
ro. Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número X, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de
de janeiro d-e 1.940 (Código de

29

Minas) ,
Decreta:
Art. 1." Fica autorizado o cídadâo
brasileiro .Iosé Paulo Alimonda a pes..
quísar apatíta e associados em terre.,
110S situados no distrito de Sumé, mumcípío de Montezro, Estado da Paratba, numa área de quarenta e oito hectares e vinte e cinco ares (48,25ha)
delimitada por um. losango que tem
um vértice à distância de seiscentos e
vinte e cinco metros (625m) no rumo
magnético trinta e oito graus e tnn.,
ta minutos noroeste (38. ° 30' NW)
da confluência do córrego do Feijão
no Riacho do Feijão e os lados que
partem dessr, vértice .tem os seguintes
cornprímentos e rumos magnéticos: se.,
tecentos metros (700m), treze graus
e trinta minutos nordeste' (13. ° 30'
NE); oitocentos metros (300m), setenta € quatro graus sudoeste (74. ° SW) .
Art. 2. ° O titulo de autorízaçàocde
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua.,
trocentos e noventa cruzeiros (Cr$ ..
490.00) e será transcrito no livro pró.,
prio da. Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
'
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Art. 3.<' Revogam-se as disposições
em contrár!o .

DE'CRETO N.O 23.4'37, DE 29 DE
JULHO DE 1947

Rio de Janeiro, 29 de julho de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da Repúblíca ,
.

Autor!,::a a emorésa de mineração Mag_

EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DEe-RETO N,o 23.436, DE 29 DE
JULHD DE 1947
Autoriza o ESpÓlio de Henrique Laçe
a pesq'lâsar minério de ferro no município de Antonina, Estado do Pa"/"anã.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe co-nf·e~e o aa't.
87, TI.O 1. e nos térmos dos artígos
152 e 15'3 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado -o Espólio
de Henrique Lage a pesquisar minério
de f-erro em terrenos doe sua propnedade, nos lugares denominados Sítio
do Bom Retiro e Sitio de Novo Mundo,
distrito e munícípío de Antonina, Estado dQ Paraná, numa área de que-

renda e sete hectares (47 ha) delimitada p01' um polígono irregular que
tem um vértice a duzentos metros
(200m) no rumo magnético ocsee (W)
da confluência do ríbeirâo Bôa vista
ou Valo Mole no rio Bom Retiro e os
lados, .a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: cem metros (IOem) , Sul (S);
duzentos metros (200m), oeste (w);
seiscentos metros (600m), sul (S); 5,etecentoa metros (700m), leste (E) ; setecentos metros (700m), norte (N);
seiscentos metros (SOOm), oeste (W).
Art. 2.° O titule da autorízacâo de
pesquisa qUe será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quetrccentos e setenta cruzeiros
.
(Cr$ 470,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho
1947.
126° da Independgncia e 59° da Rt:IOÚblíca.
•

de

EURICO

G.

DuTRA

Daniel de Carvalho

nesita S. A., a lavrar argila e assoeuuioe no municipio de Betim do
Estado de Minas Gerais:

,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art ,
87, n.v I, da Conetítulçâo e nos têrmos do Decret-o-lei n.c 1.985,de 29-de
janeiro d-e .194.0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
de mineração Magnesita S. A. a lavra-r a-rgila e associados no lug:ar denominado Fazenda do Oa.nal. no ctístn-, de Ibu-ité, município cl.e Betim,
do Estado de Minas Gerais, numa
área de treze hectares e cinqüenta
ares (13,50 na) - delimitada par um
retângulo que tem um vértice -IDealizado à distância de quatrocentos e
setenta metros (470m) no rumo magnétdco treze graus noroest-e (13° NW)
do marco, do quilômetro vint-e e nove
(km 29) da rodovia Belo Horizonte Oliveira e os lados, divergentes dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos metros
(SOOm), oitenta e oito graus e trinta
minutos nordeste (88° 30' NE); qUB.trocentcs e cmqü..enta metros (450m),
um g-rau e trinta minutos noroeste
(lo 3D' NW). Est::l. autorização é outorgada mediante as condições oonstantes do parágrafo únicotdo art. 23
do Código de Minas e dos arte. 3,2, 33,
34 e suas alíneas, alémcoas seguiute, e de outras c-o-nstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2,0 A concessionária da. autorização fica obrigada a recolher aos
ccdres públicos; na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao MunicÍ-pio, em cumcrtmenta do disposto no art. 68 do Código de- Minas.
.art, 3.° Sa a ccncessionárta da autorização, Dã.D cumprir qualquer d9.S
obrigações que lhe incumbem a autorlzaçâo de lavra será declarada C3duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 3'3 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 00 Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorízaçâo será físcahzada pelo Departamento Nacional da Produção Miner8J
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€ gozará dos hv01'€:S discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Al"t. 6. 0 A autorização de lavra terá
PC-y título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral de Ministério da Agricultura, a-pós 0_ pagamente da texa de seiscentos cruzeiros

.crs

61)0,00).

Art. 7,° Revogam-se as dísnosícõas
em eorrtrárío .
Rio de Janeiro, 29 de -julho de 1947.
12-80 da Independência e 59 0 da Repúblíca.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.? 23.438 - DE 29 DE
JULHO DE 1947
Aprova G Regimento Interno da Seção
de Segurança Nacional do Ministério da, gsiucuçiio e Saúde.

O Presidente da República, usando
da atràbtnção que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituição, de-

ereta:
Ar'G. 1,° Fíca aprovado o Regimento
Interno da Seção de Segurança Nacional do Ministério da Educação e
Saúde, que com êste baixa, assinado
pelo respectivo Mínístro ,
. ~
Art , 2,° Revogam-se as disposições
em eontrárto.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1947,
126,0 da Independência e 59,0 da República,
EURICO

G.

DU'!'RA.

Clemente Moriami,

Regimento Interno da Seção
de Segurança Naoional do Ministér!c da Educação e Saúde
CAPíTULO I
I..,....... À Seção de Segurança Nacional

do Ministério da Educação e Saúde,
diretamente subordinada ao Ministro,
competirá elaborar nos planos de política interna do pais, na conformidade
das díretrtzes que a Secretaria Geral
do Conselho de Segurança Nacional
organize, com relação aos problemas
próprios das atividades dessa pasta.
I! - Quanto aos problemas de edu-,
cação, caber-Ihe-áo, de modo especial.
os seguintes encargos:

a) coligir dados e informações SÔ~
bre as condições gerais de cultura,
nos vários grupos da população do
país, e que diretamente interessem aos
problemas da defesa nacional;
b) organizar e manter atualizados
prontuários sôbre índices de analfa-betismo nos grupos de população de 18
anos e mais;
c) organizar e manter atúalízados
prontuários sôore pessoas que hajam
recebido formação técnico-profissional,
em qualquer de seus ramos;
d) cooperar, em entendimentos com
a 1.3. Seção do Estado Maior Geral,
na organização de planos e diretivas
para o desenvçlvímento da educação
Iísíca e dos desportos, bem como pa-ra
o fortalecimento do espírito cívico da
juventude;
e) cooperar, em entendimento com
o mesmo órgão, no preparo espiritual
do povo, em caso de guerra;
f) proceder a estudos periódicos de
medidas que visem o aperfeiçoamento
do espírito patriótico das populações,
inclusive as que tendam a maísrápída
e maior assimilação cultural dos
núcleos coloniais de descendência estrangeira.
IrI - Qlmntos aos problemas de
saúde, competirão, de modo especial,
à Seção de segurança do Ministério,
os seguint2s encargos:
a) coordenar dados e informações
sôbre as condições gerais de higldez
nos vários grupos de população do

pais;

.

b)01'ganizar e manter atualizados
prontuários relativos a zonas sujeitas
a grandes endemias;
c) organizar e manter atualizados
prontuários sôbre o desenvolvimento
da medicina' preventiva, obras de saneamento. indústria químico-farmacêutica e rêde hospitalar do país;
d) cooperar, em entendimento com
a P Seção do Estado Maior Geral,
na organização de planos e diretivas
para a educação sanitária, inclusive
alimentar, combate às toxicomanias e
doenças venéreas.
e) cooperar, em entendimento com
o mesmo órgão, nos planos relativos à
formação de pessoal de saúde e, de
modo especial, a doe enfermeiros habilitados;
j) proceder a estudos periódicos d-e
tôdas as medidas que visem o rorteIecimento da segurança nacional.
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nistro de Estado, por proposta do Dl;
retor. da Seção.
DA ORGANIZAÇÃO
UI A convite do Diretor, devídamente autortzado pelo Ministro.
I - A Seção de Segurança Nacíopoderá colaborar nos, trabalhos da
tal do Mmtsterío da Educação e SaúSecção, qualquer pessoa estranha,
te será constituída por uma Diretoria,
desde que de reconhecida ídoneídaãe
una Secretaria e uma Seção Técnica.
e comprovada competência prorissío.,
nal.
A Diretoria da Seção de, Segurança
erá exercida por um Diretor, .assistiIV - A Seção de Segurança dlslo por um Secretário, s-eu substituto
porá de Instalações próprias prívatlmedtat.o.
vas na sede do Míntaterio da Educação e Saúde.
A Secretária será o órgão encar-,
'c-gado do expediente; correspondênV - Poderá ser solicitada diretaria, arquivo, protocolo, legislação, -e
mente a audiência do Consultor JuIe outros trabalhos correlatos.
rídico 'do, Mini-stério da. Educação 8
Saúde sempre que nas questões em
Caber-Iha-á também providenciar
.õbre a guarda, a ord-em e o asseio estudo naSeçào de Segurança se
apresentarem aspectos jurídicos a es~
ias dependências ocupadas pela Seclarecer .
ião.
VI - A Secretaria da Seção de
-A lotação de funcionários da SeSegurança do Ministério da Educa,
cretaria variará de acôrdo com as
C?,Q e Saúde funcíonará no horàrtó
necesslda.des do serviço.
estabelecido para o expediente das reA Seção Técnica será o órgão enpartições do Ministério.
carregado dos estudos confiados à
VII - As tarefas a cargo de quat-,
Seção de Segurança e será composta
de representantes, em número variáquer dos membros da Seção Técnivel, dos diversos Departamentos do
ca poderão ser executa-das na sede
Minístérío da Educação e Saúde em da Seção ou fora dela. Cabe ao Dique hajam problemas relacíoriadós
retor a responsabilidade pelos parecom os ínterêsses da Segurança Na- ceres, estudos e íntormes da Seção.
cional, no âmbito das atribuições do
-VIII _ O Diretor convocará reuMinistério.
niões periódicas de tôda a seção
Parágrafo único. Os funcionários a
Técnica ou de alguns dos seus. memque se refere êste item, com exceção
bras, para formulação de programas
do Secretário, exercerão as suas runde trabalho, o debate de questões ímcões na - Seção _de Segurança sem
portantes e o exame dos trabalhos em
prejuízo das suas funções normais.
andamento,
II serão designados pelo MinisParágrafo único - As reuniões da
tro de Estado para auxiliar a exeSeção de Segurança, em todos os
cucão dos trabalhos' técnicos e -admrseus trabalhos, terão caráter reser,
nistrativos da Seção de Segurança
vadc, sendo vedado aos servidores
do Ministério da Educação e saúde,
utilizarem-se de dados, inrormecões
além do Secretário, os servidores que
e documentos nela existentes.
st tornarem necessários e que forem
IX _ O pessoal de secretaria .e
requisitados pelo Di-retor da rerertda
obrigado a permanecer na sede da
Seção.
Seção de Segurança durante as horas de expediente.
CAPíTULO IH
X _ Os trabalhos 'atribuidos pelo
DO FUNCIONAMENTO
Diretor da Seção de Segurança aos
membros da Se-cão Técnica terão
I A Seção de Segurança Naprecedência sôbre - os da repartição a
cional do Ministério da Educação e
que pertençam.
Saúde funcionará sob a orientação do
XI _ Os trabalhos dê natureza téc..
Diretor responsável perante o M1..
níca poderão ser coadjuvados peíos
nistro pelos trabalhos da Seção.
auxiliares técnicos requisitados de ou~
tras repartições do Ministério da
II - As designações do -geeretarto
e dos componentes da Seção Técni- Educação e Saúde, mediante autortzaçâo do Ministro de Estado.
ca serão feitas por portaria do MiCAPíTULO H

IH
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XII - O Diretor da Seção .de Segurança agirá per ordem do Ministro
de Estado junto aGS departamentos
dependentes do Muústerto, na coleta
de dados e informações de-que necessitar.
XlII - 0_ Diretor da Seção de Segurança comparecerá na 'sua sede,
para despacho do expedtento com o
Se~r(ltário.

OAPiTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

I

Ao Diretor compete:
orientar, dirigir e fisealízar
os trabalhos a cargo da Seção;
2) distribui-los, pelos membros
da Se-ção Técnica, designando relatores para os assuntos submetidos ao
CX9,me ou parecer da Seção:
3) - elaborar o programa de csstudos da Seção, tendo; em vista a 01'ganíaaçâo dos planos 'de sua competência;
4) - convocar as reuniões da. S-eçâo Técnica;
5) - solicitar ao Ministro de Estedo as providências ímprescmdivets
à organização, ao funcionamento e
cabal desempenho das atribuições
da Seção;
6) manter -o Ministro eonstantemente informado sôbre o andamen-,
to dos trabalhos da Seção;
7) assegurar estreita e perma~
nente Iígaçâo da Seção de. Segurança . com a Secretaria Geral do
Conselho de Segurança Nacional:
8) assinar o expediente da Seção
ou delegar competência ao Secretário
para Jazê-lo.
II -- Ao Secretário compete:
1) auxiliar o diretor e substitui-lo
nos seus impedimentos;
2) dirigtr o expediente diário da
Seção, organizar e fiscalizar os '. trabalhos da S-ecretaria;
3) fazer, ou mandar fazer 'sob suas
vistas, o expediente da Seção;
4) zelar pela boa ordem das dependências da Seção de Segurança:
5) dar vísta dos processos e demais
documentos sob a sua guarda aos
membros da Seção Técnica;
1)

~

~

6) assegurar, em nome do Diretor,
as Iigacões da Seção de Segurança da
Minist-ério da Educação e Saúde com
a Secretarâa 001'8.1 do Conselho de Segurança Nacional, com as demais Se~.
ções de Segurança e com as repartições do Minlstérro ;
7) manter o Diretor ao C-ürl'cntedo
serviço diário e propor-Ihe as provídêncías que julgar necessárias para
a sua maior eficiência;
S) executar os estudos que lhe tenham sido confiados pelo Diretor,
IH - Aos membros ela Seção Técnica cabe:
1) realizar os serviços e estudos que
lhes forem cometidos pelo Diretor da
Seçâc de Segurança;
2) emitir parecer nos processos que
.lhes ferem distribuídca:
3) cooperar com 8, direção para a
maxíma eficiência da Seção;
4) manter ligação permanente com
a Secretarta:
5) comparecer às reuniões para que
tenham sído convocados,
IV - Aos funcionários da Secretarta compete:
1) executar os serviços que lhes forem atribuídos pelo Secretário;
2) zelar pela boa ordem das instalações e pela eficiência dos serviços a
seu cargo.
V - A todos os compon-entes da- Se.•
cão de Segurança do Ministério da
Educação e Saúde cabe o dever de:
1) cumprir e fazer cumprir as ordens do Diretor:
2) guardar absoluto sigilo sôbre os
trabalhos da Seção de Segurança.
OAPíTULO V
DO PESSOAL

I -

O quadro do pessoal da seção

de Segurança compreende:
1) um Diretor, responsável pelo fun-.
acôrdo com as necessidades do serDiretor e seu auxiliar imediato;
3) o COTpO técnico, constituído dtfuncionários em número variável, de
vIço da Seção;
2) um secretário, da conranca da
cionamento da seção de segurança;
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4) o COrDO de auxiliares administratívos, composto de funcionários e auxiliares que se tornarem necessários' à
execução dos serviços.
IL -

O Diretor da Seção de 8'8-

gurança será nomeado por decreto do
Presidente da Re'pública, mediante
proposta do Ministro de Estado e poderá exercer o cargo cumulativamente
com outro no Ministério da Educaçã-o
e Saúde.

III -

O Secretário será um fun-

cionário de categoria do Ministério da
Educação e Saúde, designado por por-

taria do Ministro de Estado, mediante
proposta do Diretor, e terá exercício
exclusivo na Seção, quando as necessldades do serviço assim o exigirem.
IV -

3) os órgãos de direção dos serviços
técnicos e administrativos -do Ministério da Educação e Saúde;
4) 2S organizações oficiais, federais,
estaduais e municipais e. bem assim
com as entidades autárquicas e privadas de objetivos afins:

II - Os Chefes .de serviços do Ministério da Educação e Saúde fornecerão à respectiva Seção de segurança,
por solicitação desta, todos os elementos e informações relativos ao serviço
que lhes são subordinados.
IH - A Seção de Segurança do Ministério da Educação e Saúde prestará
à Secretaria Geral do Conselho Nacio-

nal de Segurança as informações que
esta lhe solicitar,

Os membros da Seção Téc-

nica .serão designados por portaria do'

Ministro, por proposta do Diretor da'
Seção, acumulando as funções com as
da reparbíçâo-em que servirem.

IV - Os estudos prévios necessários
fundamentação dos "planos de
gue-rra" bem como os elementos dêsses
planos, serão encaminhados pela Se-ção de Segurançavà' Secretaria Geral
do Conselho Nacional de Segurança,
à

v - O pessoal administrativo e auxiliar da Secretaria será constdtuido
asses documentos deverão .Ievar o
por funcionários e auxiliares de re"Visto" do Ministro de Estado ou o
partições do Ministério da Educação seu "Aprovado",
e Saúde, postos à disposição da Seção
V - Os planos elaborados pela. Sede Segurança pelo Ministro de Estado,
-mediante requisição íeita pelo Diretor . ção de Segurança serão encaminhados
pelo Mlnietro de Estado ao exame e
da Seção.
aprovação do Conselho de Segurança
VI - As funções exercidas na Seção Nacional, por intermédio de sua Sede Segurança do Ministério da Educretaria Geral.
caç-ão e Saúde constituem titulo especial de merecimento para aquêles
que as desempenharem satdsfatõriaCAPíTULO VII
mente, a. juizo do Ministro, de aoôrdc
com as informações prestadas pelo DiDISPOSIÇÕES GERI\IS
retor da Seção.
I - É vedado aos funcionários servirem-se de dados, informações e doCAPÍTULO VI
cumentos existentes na gecretaria, ou
em andamento, para quaisquer objeDAS RELAÇÕES DA SEÇÃO DE SEGURANÇA DO
tivos alhéios à matéria da Seção de
MINISTÉRIO DA EDUC.,\ÇÃO E SfI.ÚDE
Segurança do Ministério da Educação
e Saúde.
I - A Seção de Segurança &0 Ministério da Educação e Saúde manterá
II - O Diretor da Seção de Segurelações diretas com as demais Seçõesrança
do Ministério da Educação e
de sesurança e com:
Saúde e o Secretário, em exercício, gozarão de franquia postal e telegráfíca .
1) a Secretaria Geral do Conselho
de Segurança Nacional;
Rio de-Janeiro, 29 de julho de 1947.
2) o Estado. Maior Geral;
- Clemente Mariani.
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DECRETO N,' '23.439
DE 29 DE
JULHO DE 1947
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas de

taeneouetoe de repartições do Ministeria da Educação e Saúde:

O Presidente da República, usando
davatríbuíção que lhe confere o artdgc 87, Hem I, da constituição, de-

Art. 2.° :Ê::ste Decreto entrará e-m
vigor na data de sua pubhcacão ,
Art. 3,° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, em 29 de julho d-e
12047, l:W.o da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA

creta:

Clemente lkl ariami

Art. 1.0 Ficam suprimidas - as Tabalas Nurnérieas, Ordinária e guplemen-

tal'. dê Extranumerárto-mensahsta da
extinta Oomissâo de Eficiência do Mínísté:..ic G.8. Educação e Saúde, cujas

runcóes

'::2.0

consideradas transferidas

:98.,Ú, R. Biblioteca e o Serviço de Administracâo da Seâe da mesmo Minis-

téno. efe acôrdo cem Os quadros
anexos.
Parágrafo único. As Iuncôes transferidas contmuam preenchidas pelos
seus antigos ccuoantes, cujos nomes
constam da relação anexa.
Art. 2,° f:3te decreto entra em vigor
a partir da l-de Janeu-o de 1947, revo-

gadas as dispcsíçôes em contcano.
ruo de Janeiro, em 29 de Julho
de 18!,'!. 126.° da Indenenôência e

59. 0 d'J, República.
EURICO G,

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.o 23.440 _. DE:' 29
JULHO DE 184'1

DTi~

Transforma funções na Tabela Numérica Suplementar de Bxtranuoneràrio-mensalista do Servico Nacional
de Maldria do Ministério da Rtlucocão e Saúde.

o Presídenta da Renúblirl:!, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo

S,7, item I, da. ocnstétu'çâo. deerer.a:

An. 1. ° Ficam transrcrmaces, na
'I'abela Numérica Suplementar de EXA'
tranumerárto-mensalísta do S81'viçO
Nacional de Malária, do Deparl:8.n1en··
to Nacional de Saúde, do Míntstér!o
da Educação e Saúde, 3 funções :1.;
'récntco de Lahoi-atóric, re ferênc!a
L"'::X, em Médico Especializado, d~
igual reterêncí a ,
Parágrafo único - As funções a qU-8
se refere êste artigo ccntdnuam preen,
chldas p..: los seus atuais Q'CUPRnte:'i
Alei Sadock de Freitas, Paulo JOsé de
Melo € verto Mourão Crespo.

DECRETO N.o 23.441 - DE 29 Dl!:
JULHO D.E 1947
Transjo"lma jUYM;ão de estcitstico, referência XI, em aU:tiliw' de escritó-

rio ae igual reterencie na '1,'. N ..W!',
do Serviço de Estatisticc da Br2UC[lÇtr].o e Saúde do jWinisiério da 17:1,1/-·caça0 e Saúde.
O Pí'esid,ente da República, usand-.
da atribuição Que lhe confere o artigo
W!, item I, da Ocnstitu.ção, decreta:
Al't. 1, o Fi82transformada, na
'I'abela Numérica Ordinária ele Extranumc rúrio-mensnhsta do Servico de
Estatística da Educação e Saúde. nme
função vaga de estattstíco, referência
XI, em auxiliar de escritório, de ísrnal
referêncfà..
~
Art. 2.0 1J::ste Decreto entrará em
vigor na. de.ta .de SUa. pubhcacâo.
Art. 3,° Revogam-se as dlspostçôcs

em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de julho de

1947, 126.° da Independência e 59.0 de
República.
EURICO G. DUTHA

Clemente Muríani

DECRETO N.o 23.4<12 DE 30 DE
JULHO DE 1947

Prorroga, por 10 anos, a concessão
outorgada à Oompanhía Telefônica
Riograndense, para, sem monopólio ou privilégio de espécie alguma,
executar

serviço telegráfico

inte-

rior e exterior, bem como serviço
telefônico internacional, por meio
de linhas telegráficas e telefônicas,
com as Repúblicas Argentina e
Oriental do Uruguai.
O Presidente daR-epública, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n.c I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Companhia
Telefônica Riograndense,
com sede
em Pôrto Alegre, Estado do Rio
c

Grande do Sul. e tendo ern vkta o
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dispôsto no artigo 5.°, 11,° XII da
mesma Ocnstdtuíção, decreta:
'
Art.
1.0 Fica
prorrogado, por
dez ancs, o Pl'?,ZO do contrato a que

se refere o Decreto n.c 17.240, de 10
de março de 1926, celebrado entre o
Govêrno Federal e a Companhia 'I'e-,

jotôntca Riograndense, para executar
serviço telegráfico interior e exterior,
bem como serviço telefônico internacional, po~' 1)).e10 de linhas telegrúücaa 8 telcfónicas, com as RepúbliC2.S Argentina e Oriental do Ur uguaí, sem rüreito de exclusividade.

~~;;r~~~[8~'Sb8~{~a:~;~{l'as~t.1a~~;~lS~~~~ ~iI~

nístro de
Iãstado dos Negócios da
Vi.::-.çso e 00:C~,S Públicas,
.L\rt. 2,° Para os efeitos decorrentes dessa prorrognçâo, será assinado,
no
Mlnístérto da
Viacâo e Obras
públtces. no prazo de CO djs_s, a .partil' 0.:3. publicaçâc dêste Decreto no
Diàrio Otícuü, têrmo aditivo 8.0 contrato de ~.:~ de abrü de 1926, registrado p81Cl Tribunal de Contas em sessão ele 5 de maio dêssc ano.
Art. 3.° Revogam-se 8..5 disposições
em contrúrto .
Río de Janeiro, 30 de julho de
194'7; 12G.o da Independência e 59. 0
da República.
I

EURICO G. DUTRA,

115

glstrado pelo Tribunal de Contas, em

5 de maio seguinte, a presente concessão vigorará até 4 de maio de
1956.

IH

concessionária obriga-se a conservar suas linhas em condicoes de
bem servir ao tráfego, cabendo-lhe
comunicar sem demora ao Govêrno
qualquer interrupção nelas havida,
A

IV
As leis do Brasil serão as únicas

aplícáveis para a solução de qualquer

«nestão relativa 8,0 presente contrato', que 118.0 íõr resolvida por arbitramemo, sendo competente o fõro da
Capital Federal.
~ 1,° Para o arbitramento no-

mcarão cs partes um arbitro, cada
[;T:12"

e

de comum acôrdo

um

i,<";',"·,

caíre dcsempatador, que somente
funcionará se os dois. primeiros n110
chegarem a 8,cô1'Cl0.
§ 2,° O T'3CursO 8,0 Podei' .Iudíciá-

río, no tocante às questões relativas.
pagamento de multas. ta.X2_S ou Im··
postos. nã-o' suspende a sanção de qU8
trata a cláusula XIV não competiudo 8; contratante crevalccer-se-do disposto no artigo 13, § '7.°, da Lei número 221. de 189'1.
2.0

Clóvis Pestana.

v

üláusul ss 2, que se refer-e o Decreto
n." 23, 44-2, desta data

A concessionária fica obrigada a
cumprir os preeeltos estabalccádos
pela Convenção Internacional das Tejecomunícacões e seus reaulamcnàoa de
serviço e bem assim tôdas 8.,S dísposicôes contidas em leis. decretes. regulamentes cu instruções, que existam. ou
v-enham a existir. referentes ou aplicáveis aos servicos da concessão, seudo-lhe também assegurados os seus
benefícios.

Fica ,outorgada concessão à Companhia Telefônica Riograndense com
sede em Pôrtc Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, para, sem monopólio ou previlégto de espécie alguma,
executar serviço telegráfico interior
e exterior, bem como serviço telefônico internacional, por meio de linhas telegráficas e telefônicas.
§ l.0
O serviço exterior, telegráfico e telefônico. será executado pelas estações da concessionária e através das fronteiras com- a República
Oriental do Uruguai e com a Repúblíca Argentina.
s 2.° O serviço interior será.
executado pelas estações da ooncesstonárta e em tráfego mútuo com o
Deuartamento dos Correios e 'I'elégrifas.
II
Tendo terminado em 4 de maio de

1946 a concessão anterior, conforme
contrate de 13 de abril de 1926, re-

VI
concessionária fica obrigada ao
pagamento de todos os Impostos federais .que in-cidirem sóbre os seus serviços e dos direitos aduaneiros sôbrc
todo o material cue importar para 90-3
instalações, conservação e execução
dos mesmos servicos. com 2S reduções
[1, que porventura tiv-er direito em virA

tude de lei.

VII
A concessionária não poderá, sem
prévio consentimento do'· Govêmo,
fazer fusão ajuste ou convênio com
qualquer emprêsa congênere que rundane no Brasil.
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VIII

A conc-essionária obriga-se a' manter no Rio de Janeiro representante
com plenos poderes para tratar e resolver definitivamente tôdas as questões que se suscitarem com ela e com
S0U pessoal, podendo êsse
representante receber citação judicial e tôdas
8.5 demais para as quais por direito se
exigem poderes especiais.
IX
O Govêrno :fiscalizará como julgar
conveniente a execução de presente
contrato, podendo examínaz livros e
tôda a escrituração, ficando a concessionárla obrigada a fornecer todcs 00
elementos necessários não só a êsse
fim, mas também à organização da
estatística telegráfica.

Parágrafo único. A importância
de qualquer multa será recolhida à
'I'esouraría do Departamento aos
Correios e Telégrafos rtentro de trínta dias da data da notificação publicadá no Diário Oficial.'
XIV

A concessão incorrerá em caducidade, pleno jure, declarada por Decreto
do Govêrno, independentemente
de

interpelação ou ação judicial, sem que
a concessionária tenha direito a indenização alguma;
a) sa as comunicações telegráficas
forem interrompidas por mais de seis
meses consecutivos, ealvo caso de jôrça maior. a juízo do Govêrnc:
b) se a concessionária executar qualquer acôrdo com emprêsa congênere
que funcione no pais, sem prévia autoX
rízacão do Gcvêrno;
c)' se a ooncesslonana deixar d-e rePara as despesas de fiscalização pacolher à 'I'esouraria .d- Departamento
gará a concessionária as <seguintes
dos Corr'210-5 e Telégrafos, dentro dos
oontribuiçôes anuais:
a)
ors 24.000,00 (vinte e quatro prazos fixados. as multas e as cotas
para fiscalização, bem como as taxas
mil cruzeiros) pagos no primeiro trte im-postes devidos de acôrdo com os
mestre de cada ano, para as despesas
balancetes levantados pelo Departade fiscalização da C011Co2ssão;
o)
Cr$ ti. 000,00 (seis mil cruzeíros r _ menta;
pela sua estação de Pôrto Alegre. p-ira
d) se 3. concessionárta incidir r-eias despesas de fiscalização do serviço,
teradamente, por três vezes, em infrapagos no primeiro trimestre de ca da
ção dêste contrato passível de multa;
ano.
e) se a concessionária utilizar os
seus condutores para fins diversos do
XI
estipulado neste contrato;
.Para a garantia da execução do conf) se transfertr direta ou indiretatrato. a concessionária depositara no mente o objeto desta concessão;
Tesouro Nacional a caução de 01'$
g) se nâc fôr completada dentro de
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) , 'JiH
trinta- dias a caução de que trata a
papel moeda. sem direito a juros. 08
cláusula XI, logo que dela se tenha
em titulas da Divida pública Federal.
retirado qualquer quantia para pagaParágrafo único . Essa caução- resmento de multas. taxas 01;1. impostos
ponderá também pelo pagamento das
devidos pela concessionária.
multas e das taxas e impostos que
forem arrecadados p-ela concessionária
XV
ou qU2" esta estiver obrigada a pagar
ao Gcvêrno.
A concessionária poderá receber do
público, taxas e transmitdr os telegraXII
mas que lhe forem apresentados para
A ccncessionárfa fica
obriga-da a
serem expedidos p-elas suas linhas e
manter empregados brasileiros na probem assim entregar em. domicílio os
porção fixada na Iegrslaçâo naCiOi.1.8J,
recebidos.
dispensando-Ines o mesmo tratamenXVI
to que aos estrangeiros e pagandolhes os vencimentos em. igual moeda.
A concessionárta é obrigada a msnter' tráfego mútuo com o Departamen>
xíÍI
to elos Correios e 'Telégrafos no serviço extertcr e no interior. As taxas
Pela Inobservância de qualquer das
dêsse tráfego mútuo e sua rateação
cláusulas do pres-ente contrato, poderá. o Govêrno impor multas na Impor- serão estabelecidas no respectivo contância de o-s 1.000,00 a crs 10.000,00 vênio de tráfego mútuo, de acôrdo com
(mil cruzeiros a dez mil cruzeiros). em
as normas aprovadas pelo Decreto núpapel moeda, e do dôbro no caso de
mero 22.166, de 5 de dezembro, de
reincidência.
19-32.
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XVII
cobrará d;o público
as taxa{5. que forem aprovaa'as_p~o
Govêrno, cabendo sempre ao Depai-.
taID.ento dos c~r~eios e Telégraãos, no
serviço teleE':'ra.f1oo ex~nor, Aa taxa
terminal jn-asüeira em y:gOl' sobre todos os despachos recebidos ou trans-

A

conoe~i(}ná.ria

mltddcs-

Parágrafo UlUCO, Para garantia da
liquidação do débito da concessionária, cujo pagamento deixe de ser efetuado nos prazos marcados, fiz-a
União r-essalvado o direito sôbre todo o
acervo da. concessionária.
à

XXI
O contrato celebrado de conformi-

dade com as presentes cláusulas só
entrará em vigor a partir da nata do
pagará a conoesstonárta ~o nerespectivo registro pelo Tribunal de
partarnento dos Correios e Telégrafos Contas, nâo se responsabilizando o Goa contriliuiYã.o de E'% (cinco por " vêrno por indenização alguma se
cento) sôbre as cotas partes que lhe aquêle Instituto denegar o registro.
couberem das taxas aprovadas pelo
Rio de Janeiro, 3D de julho de 1947.
Govêrno.
- Clovis Pestana.
§ 2,0 - As taxas não poderão sofrer
modificação alguma sem prévia autorízacâo do Govêrno, salvo a que reDECRETO N.O 23,443 - DE 31
sulte.r de alterações nas taxas de OU"'
DE JULHO DE 1947
tras administraçoo.s e notificadas pela
Secretaria da União Internacional das
Declara extinto o Conselho AiiminisTelecomunicações,
trcttio
do
Estado do Es,p~rito
1 ° No serviço telefônico interna-

ci~.wÜ,

XVUI
Os telegr-amas oficiais do Govêrno
Federal gozarão do abatimento
d-e
cinqüenta por cento (50 %) nas taxas ordinárias
cobradas do público
pela concessionária.
Parágrafo único. De idêntica redução gozarão os telegramas oficiais
dos agentes diplomáticos e consulares
de carreira, estrangeiros, domiciliados
no pais, quando brecados com 0$ seus
respectivos Governos.
XIX

Serão transmitidos gratuitamente:
a) os despachos até o máximo de'
cem (100) palavras diárias, com ínformações meteorológicas, trocados e-ntre ':1 Diretoria de Meteorologia do
Brasil e outras repartições congêneres
estrangeiras, pagando o Govêrno pela
taxa dos telegramas oficiais as palavras qu-e exc-ederem daquele limite;
t» os despachos do Govêrno Federal ou de seus agentes no exterior
que comuniquem qualquer calamidade pública, perturbação de ordem ou
risco de vida e de propriedade:
c) os telegramas e avisos de serviço
relativos B,O tráfego telegráfico

xx
O ajuste de contas com o Departamento dos Correios e Telégrafos será
feito trimestralmente, sendo o aébito
resultante üquídado: no trimestre se~
guínte ao da apresentação da respec,
tiva conta,

Santo.
o Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe- confere o artigo 87, item. I, da Constituição, e de
acôrdo com o aa-t, 12 do Ato das Dispceíções Constitucio-nais rrransítórtas,
decreta:
1\1't. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho Admmlstrativo do Estado do
Espírito Sento, cujo arquivo será entregue às autoridades estaduais compe ,
tentes,
Art. 2.° :!1:sw Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho .de 1947,
125.° da Independência e 59./J da República,
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N." 23.444 - DE 31
DE JULHO DE 1947
Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado de Pernambuco,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- contere o artigo 87, itero I, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 12 do Ato das Dísposições Constitucionais 'I'ramsitórias,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho'Administrativo do "EStado de
Pernambuco, cujo arquivo será entregue . às autoridades estaduais cn-mr\(.'tentes.
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Art. 2,° flste Decreto entrara em vigor na data de SUa. publicação.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de jU1l1D de 1947,
126.° da Independência e 59,0 da Re-

pública.

EURICO G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.o 23.445 - DE 31
DE. ·JULHO DE 1947
Declara extinto' o Conselho Administrativo do Estado do Maranhão

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, e de
aeõrdo com o art. 12 do Ato das Disposdções Oonstitucionaâs Transitórias,
d-ecret-a:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Cons-elho Administrativo do Estado do
Maranhão, cujo _arquivo s-erá entr-egue
às autorldaôes estaduais competentes.
Art. 2.° este Decr-eto entrará em vigOl' na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as -dísposiçõeê
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1947,
12,6.0 da Indep-endência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

DEORETO N.D 23.447 Extingue

Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado do

Rio

Grande

do Sul.
O Presidente da Reoúblíca, usando

da atribuição que lhe "conrere o artigo 87, item I, da Conatdtuição, e de
acôrdo com o art. 12 do Ato das Dísposições Constitucionais Transitórias,
âecreta:
Art. 1.0 Fica 'declarado extinto o
Oonselho Administrativo do Estado do
11io Grande do Sul, cujo arquivo seráentregue às autoridades estaduais
eomoetentes.
Art. 2.° :J:;:ste Decreto entrará em vigor na data de .sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dispo-sições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1947.
126.° da Independência-e 59. 0 da Repú~
blíca..

EURICO G.

DUTRA

Benedicto Costa Netto

W1'gO

excedente

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe- confere o arti-

go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei H.O 3.195, de 14 de abril de 1941,
d€creta:
Art. '1.0 Fica extinto um cargo da
classe I da carreira de Técnico de Administração, do Quadro Permanemte
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em vh'tude da exoneração de Francisco Burkinskí, de-<
vendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro e do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .ranetrc, 31 de julho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA

Benedicto Costa Netto

DECRETO N.o 23.448

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.O 23.446 - DE 31 DE
JULHO DE 1947

DE 31 DE

JULHO DE 1947

~

DE 31 DE

JULHO DE 1947

Altera, sem aumento de' despesa; a Ta_
bela Numérica Ordinária de Extra1wmeràrio_Mensalista da Divisão de
Pessoal do Deoartamento de Administração do lWinistério da Viacão e
Obras Públicas.
.

O Presldehte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
B'i, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa a Tabela Numérica Ordinário: de Extranumerárjo-Mensalísta
da Divisão do Pesoa.I do Departamenta
doe Administração do Ministério de
Viação e Obras Públicas.
\
Art. 2.° B:ste Decreto entrará em 1'igor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1947' 126 ° da Independência' e 59.° d&

RepÚblic~.

EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana,

MINIS'IÉRIO DA VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMI~J:STRAÇÃO -

.. -

SITUAÇÃO ATUAL

'".;"

Número
de
funções

I

~~~li~T. .~~. ~~cn:Ó"i~. '11
·.............. . . .. ....... .
..

3

10
6
6
6

--

I Referência I

Séries funcionais

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

I .......................... )

VI!

I
-I
I
I . . .................... !
·....... ..
. ..
-

i .........At~~~t.e.

. . . . . . ..

· .. ..

3

-5

1

-1

--55

Bfédico

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

I,.. Ai"": ~~~i~I~~iS.t~ ·1
. •.

\......,.. ~.e:.v.~~:~ .........

I

VII

-

I

I

I

tsaxratoneto

I

f

SITUÇÃO PROPOSTA

Número

de
funções
2
10

6
6
6

-30

-

XXI

T.O.M.

Séries funcionais

I

i

Auxiliur de Escritório

i

1

T.O.M.

3
-4

I·········.
. ·.. ··········
···························1
...........................

I

I

T.O.M.

I
- I -

I

Atendente
. .......................... I

I.........
..-r:.......... I1
........................... I

I

Médico RaA1iologista

I
I

I

7

--

I
I

Servente

I".. "
l~
7

I

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

I

-

Referência

I:::::::::::::::::::::::::: I

-2

T.a.M.

I

1
1

T.a.M.

XVIII
XX

VII

I

- II

T.O.M .
T.O.M .
T.O.M.

I

I

I

T.a.M.

1

1

2

T.O.M.

VIII
IX
X
XI

31

1

Tabela

DIVISÃO DO PESSOAI

L~~,o.r.~t.o.T~~a .....

I
I

iI
"I

I

Tabela

'1

VII I T.O.M.
VIII \ /T.Q.M.
IX
T.O.M.
X
T.O.M.
XI
T.a.M.

I
I

VII
VIII

(

T.O.M..
T.O.M.

I
XVIII
XX

-

I

-

VII

T.a.M.

XI

I
I T.a.M.

I

i
~

T.O.M.
T.O.M.

I

~

'"
8

..

~
~

DEORETO N.' 23.449 -

DE 'S1 DE JULHO DE 1947

Altera, sem a.umento de despesa, a Tabela Numérica ordinária .âe

Extran1t1nerário~1l1ensalista

~

g
do Serviço de Cotmmicaçõe» do

Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf-ere o artigo m, item I, da Constituição, decreta:
Art. l,<l Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista do
servíço de Oomunícacões do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° :&>te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de 1947; 126.0 da Independência e 59.0 da Repúhhca.
EURICO G. DUTRt.

Clovís Pestana

~

MlmSTÉRIO DA VIAÇãO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -

Número

de
funções

3
4
5

6
4

22

II

Séries Funcionais

SERVIÇO DE COlVIUNICAÇÕES

jl

SITUAÇÃO ATUAL

I

Referência I

Tabela

I

I

~I
IX
VIII
VII

I

:3

SITUAÇÁp PROPOSTA

Número
de
funções

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.a.M.
T.O.M.

II

Séries Funcionais

Tabela

XI

T.a.M.

IX
VIII

T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

VII

21

T.O.M.

X

I

I
1

I

I

Artífice

I •• .' • • • • • , • • • • • • • • • • . • • • , • • • • • )

-ci

1\

-'--:-1

I

1I

I

\

\

1

1

1

I

I
I
I

_II

XII

I1

i

~I

\

I
I

I

IX

I

vrn I'

..

T.a.M.

I

1

1.1

Artífice

1\

1

Zelador

--z-i

\

I

I1

T.a.M.
T.a.M.

~

Zelador

I -

Ii

\

l

i

11
XXI

Conservador Auxiliar

i
I
II

I

I

8

I

o

\ T.a.M.

I

í

XI
X

~
g
~
~

I

Mestre Especializado

\

~

II

I

T.O.M~

~

~

DE0ThETO N. o 23.150 '- DE 31 DE JULHO DE lS47
t3
Altera, sem aumento de âceiesa, c Tabela NUmérica OrdL Departamento Nacional de Obras de Saneamento do Minisná1·ia de Extranumerário-Mensalista do Departamento Nc- ténó da Viação e Obras Públicas.
cional de Obras de Saneamento do Iâínistéric da Viação
Art. 2.° .aste Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
.,
..
e Obras Públicas.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe i .
. .
_
contere o artigo 37, item I, da constituição, decreta:
RlO de Ja~ell:o, 3-1 de Julho de 194'7, 126.° da Independência
,
e 59.° da República.
.
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da relação anexa, a
EURICO G. DUTRA.
'I'abeja. Numérica Ordinária de Extranumerário-Mensalista do
Clovis Pestana

I

MINISTÉRIO DA VIAÇãO E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE

Número
d~
funções

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

I

Referência

1 . ........ ~~n:.~.~e.1~~s~~. . . . . . . .. 1
1 ......... , .................•.
2

2
4

.. -.

I

xrv I
XII

I

Número \

Tabela

de

!
T.O.M.

T.O.M.

I::.............................
~~~:l:i~r:~~: ~:~~~~h:e:i~~:::

1

-

1

I

XX
XVIII
XV
XIV

T.O.M.
T.O.l\II.
T.O.M.
T.a.M.

2
4

I

:::::::::::::::::::::::::::::1
--3
2
1·
6

I

XI

X
IX
r

T.a.M.
T.a.M.
T.a.M.

,I

I

-

4

I

de Engenheiro
II'" Auxiliar
..................... ·····1I

........................ ·····1
....................... ' ·····1

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

4

3
1

IReferência I

I::::::::~':'~':~Z~~i:S:t~: ::.'" ::: I

5
15

Auxitior àe Escritório

Séries funcionais

I

funções

\

I

1: \.........................·· . ·1
5

SANE~/lENTO

I

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

I

I
I

I

T.a.M.

-

-

\
XX

'z:VlII
XV
XIV

I T.O.M.
T.O.M.

T.a.M.

T.O.M.

\

f

I::: ~u~uar: :â~ :~:c~it:~':iO::::

I

XIV

Tabela

XI
X

-

I

T.a.M.
T.~p.M.

-

I

1

I

Desenhista

1

I.. ··.. ···.. ········ ······1

-~-I·············I
1

I

1 aüermeírc

.

-1-1

iI

XI

T.O.M.

X

T.O.M.

xr

T.O.M.

I
XI T.O.M.

i

T.Q,M.

XI

3

Mesire

--!-\::':::::::::::::::::::::::::j

T.O.M.

g

--------;----+---8

XXI
XX
XIX

T.Q,1\1.
T.a.M.

....

!

XVIII
XV
4

I.. j)f.~to.'i:t~
-- ~ 1::::::::::::::::::::::::::·1
. . . .)

I

XXI
XX
XIX

.....
......

T.O.M.

MédiCO

12 I

XI

i';

,--_!

I

1

T.O.M.

I

2

j

XI

T.O.M.

T.a.M.
T.O.M.

XVI~ I

T.a.M.

I

XIV

XII
XI
X

I T.O.M.
T.O.M.
I
'I

T.e.M.

T.O.M.

-I
XIV
XII

1

3
4
2

i ....

10
1

XI
X

T.O.iVr.
T.a.M.
T.a.M.

T.O.M.
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DECRETO N.' 23.451 - DE 31 DE
JULHO DE 1947
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário - mensalista da
Escola Ana Néri, da Universidade do
Brasil, do Ministério da Educação
e Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica 01'dinarla de Extranumerârlo-mensalísta da Escola Ana Néri, da Universídade do Brasil, do Ministério da Edu-

cação e Saúde.
Parágrafo único. As funções transformadas 'continuam preenchidas pelos
seus atuais ocupantes, cujos nomes
constam da relação anexa.

Art. 2.° A despesa decorrente do
disposto no artigo anteTiorcorrerá à
conta da Verba 3 - Serviços e Encargos, Consignação I - Diversos, Subconsignação 06 - Auxílios, Contribuições e Subvenções 03 - 'Subvenções
04 ~ Departamento de Administração,
05 - Dívísãc do Orçamento, c) Custeio
das atividades dos órgãos integrantes
da Universidade do Brasil, de acôrdo
com o Decreto-lei n.c 8.393, de 17 de
dezembro de 1945, 1) Para pessoal,
Anexo n." 15 ,- Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da
República para 1947.

Art. 3.° O presente Decreto entraem vigor na data de sua publicaçao.
Rio de- Janeiro, 31 de julho de 1947
12!l'o da Independência 'e 59.° da Repú:

::..~

blíca ,

EURICO G.

DUTRA

Clemente M aríani

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SAúDE
"

UNIVE!'tSIDEDE DO BRASIL -

ESCOLA ANA NÉRI

SITUAÇÃO PRDPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

,

Número

I
II

de

I
Séries funcionais

funções I

I

~---:I
10
2

I Professor

",,"",

I

I
I

J
I

! Professor-Auxiliar .. 1
I
\

] Enfermeiro ., ... , ... 1

·14

I

I Proressor-.Auxiliar

10 I Enf-erme-iro

I
I

I

I Referência I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

XI
XI

XI

[

XI

i
I

funções

I

i

I1

I
I

II

Séries funcionais

\
Ordinária

I

I Ordinária

13

I

[ Ordinária

I

12

I

10

1
(

I
I

I

11

I

. , , , , , , , , ,I

I Professor-Auxilíar
,i

I Referência I
I
I
l
I
11

IProfessor
I
I

r

' /

i,

XXII

··1

I

Tabela

Número
de

,I
XXII

1
.. 1

.

I
Enfermeírc ... ". .. I

1
I

Tabela

-----'~

'I Ordinária
11

XI

~

15

I

~

I1 Ordinária

I
XI I Ordinária

I
I

~

~

c»
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DECRETO N.O 23.452, DE 31 DE
JULHO DE 1947
rrcnetere juncão da Tabela, Numérica
Ordinária
Extranumerárié mensalista elo Seroíço de Biometria M édica do Ministério da Educação e
Saúde.

de

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

87, ítem I, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A função de Médico, referência XXI, da Tabela Numérica 02'dínána de Iâxtranurnerárío Mensalista
CiO Serviço de Eicmetrta Médica, do
Departamento Nacional de Saúde. do
J\nnistél'io da Educação e Saúde. fica
transformada em tuncão de Médico
::i;s,p~-;cializ:'t(lo.
rererênéia xxxv. e
transtetida para a 'I'abela Numérica
SUp101Yl811t::.::!' de Extranumerário m..e n-

sulista do mesmo Serviço. contínuandc

preenchida pelo

seu ,àtual GCm7?Y~te

'I'omaz Rib2Í2'O de Ceruuetra Líma .
Art. 2.° A despasacdecorrente dêste
decreto 8'21'á atendtda pela Verba 1 Pessoal. consignação TI - Pessoal E:{··
tranumerárío. subconsígnacão 05
Mensalistas, do Orçamento do Ministérío da Educacâo e Saúde 1J2·~'a o
corrente exerciclo.
. , >~

Art . 3,° fãste decreto entrará em

vigor na data de sua publícaçâo, 1'2vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1947, 126.° da Independência e 59.° ds
Repúblíca ,
EURICO G. DUTRA.

Clemente Iâarumi,

DECRETO N.o 23.4.53 - DE 31 DE
JULHO DE 1947
Traaisíerc função de Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário meneatieta do Ministério da
Gueíra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, ueereta:
Art. 1.0 Fica. transferida, da Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerárto mensalista da Fábrica de
Curttíba, para a Tabe-la congênere
do Arsenal de Guerra do R-io, ambas
do Ministério da Guerra, uma função

de amanuense-auxillar, referência XIV,
Parágrafo único, A função a que
se refere êste artigo, continuará preenchida pelo seu atual ocupante _.
Alfredo ele Oliveira Moreira.

}.·rt.
.

2,° :B:ste Decreto vigorará a

partir de 1.° de agôsto de IS4'Z.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1947,
125.° da Independência e 59,0 da República.
EURI80 G.

Duma.

Canrooert P. da Costa,

DECRETO N'.o 23.A54 - DE 31 DF.
JULHO DE 1947

tumeão ele extramasmerárío
. menstuísta
O Presidente ela República, 115Rnd0
de atc-íbuiçâo que lhe confere 9 artis"o 8'7, item I da Constituição, deereta:
Art. t." Pica transferida, da Tabeta Numértca Suplementar de Extranurnerárío mensalista da Sub-ditetorta de Fundos do EX81'CitO, para a
Tabela congênere 00 Superior 'I'ríbunaJ. II,~r.ilibr, ambas do Ministério da
Guerra, uma função de auxiliar de
escritório, referência IX.
Parágrafo único. A Junção a' que se
refere o presente artigo continuara
preenchida pelo seu atual ocupante
-=- N ori val da Costa Guimarães.
P..J't. 2,° ~ste Decreto vigorará a
partir de 1,° de .agôstc de 1947.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1947,
125.° da Independência e 59.° da República.
EUItICO G.

DUTRA,

Comrocert P.

da Costa.

DECRETO N,? 23,455 - DE 31 DE
JULHO DE 194:7
Subordina ao L? DistTUO Naval
Corpo de Fuzileiros Navais

o

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 37, item I da Constituição, deereta:
Art. 1,° Fica subordinado, como
fôrça diretamente ao 1.0 Distrito
Naval o Corpo de Fuzileiros Navais,

11.'1'03

no ·PODER EXECUTIVO

Art. 2.° :Éste Decreto entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio' de Janeiro, 31 de julho de 1947,
126.0 da, Independência e 59,° <la Rcpubl.ica.
EURICO G.

DUTRA.
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Transportes, tôdas do

Gabinete do

Ministro, do Ministério da Aeronáutica.
Art.. 2.° A despesa com a execução

do disposto nêste decreto na ímportân.,
cía de ors 73.800,00 (setenta e três
mil e oitocentos cruzeiros) , sendo Cr$

50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos

SyZvio de Noronha.

cruzeíros'i vdecorrente da alteracâo das
tabelas dos Serviccs Auxiliares e CrS
2:~.40Q,OO Cvinte
trih mil e quatrocentos cruzeu-os) da tabela do Servieo
de Transportes, C01'r'81'8, à conta da

e

DECRETO N.O 23.456, DE
JULHO DE lM7

31

DE

Altera as Tabelas Numéricas, Ordiná~
rias e Suplementar, de Extranumerários-NIep.salistas, dos Serviços l1uxilicl1'es e do Ser-oiço de Trcnepcrtes,
tõdas do Gabinete do Ministro, à/J
Ministério da Aercnunitica,

O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgc
87, item I, da Constdtuíçâo, dBcr02t~:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
da ralaçâc anexa, as Tabelas Numerácas, Ordinárias .e Suplementar dos Serviços Auxflíares e 'do' Serviço de

V'8:"'(;:::' 1. -

Pessoal -- Ccnslgnaçâo II

- Pessoal Extranurnerárro
.rcnslgnacâo 05 -- Mensalistas, de !c~nexo
n.v 13 - do Orçamento Ger8.1 da R>·
pública para 18'~7. .

Art. 3.° :f;ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 3.'8VOgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de julho de 1947,
126.° da Independência.e 59.° da R'8pública.
EUlUCO G. DUTRA.

Armando

T'I'om.powsTr;y.

M,INISTÉRIO DA AERONÁUTI.CA
GABINE"I'E

MINISTRO

DD

-

SERVIÇOS

AUXILIARES

~
~

Tabela Numérica Grdíauiria

'"
SITuAÇÃO ATUAr.

Número I
de
I
funções

I

IReferência

Séries runcíonaís

Artüice

3
3

Ta-bela

Número

de
I !2-m~ÕE3

I

IX
VIII

"I

9

T.O.M.

XI

T.O.M.
T.O.M.

3
2
3
3

IReferência I

Séries funciona-is

... ~rtiti:e

T

..•••••••:/::I
· ........... ...........I

3

SITUAÇÃO PROPOSTA

1,

:::::::::::
::::::::~ :::
.................

,

-111

XI
X
IX

VIII

Tabela
T.O.M:

T.O.M.
T.O.M.
T.O.XvI.

I

.,>

ow

Tabela Numérica Suplementar
SITUf.ÇÃO ATUAL

Núm.e.ro
de
funções

I

I Referência

Séries funcionais

I

Tabela

r

Número I

de_I
I funções

Séries funciona-is

~~~t.e:~·~~

11

1

··········1

Observações

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

,

I, Referência I
1
1

·.......1:"".........

-2 ..................... .. 1
,

3

... ··············1

5

•

I

Tabela
,

1,

-

XV
XIV

T.e.M.
T.O.M.

I

I\11úd~~ro I

I funções

~

=1

-----------

1

2
3
6

Séries funcionais

IReferência ,

I

Tarela

1

Mestre

::::.:::::'::::::::::::::
.......................

I

XXI
XV
XIV

~

"

SITUAÇÃO PROPOSTA

IReferência

Séries funcionais

"
~

Tabela

SERVIÇO DE TRANSPORTE

---

I

~

g

Esta função será preenchida por Agenor Leão da Costa.
GABINETE DO MINISTRO -

Número
de
funções

s

SITUAÇÃO PROPOSTA

T.O. M.
T.O. M.
T.O. M .
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tâncía de Cr$ 199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos: cruzeiros) correrá à conta da Verba I Pessoal - Consignação Il - sessosa
Extranumerário Subconsígnação 05 Mensalistas, do Anexo TI.O 13- - Ministério da Aeronáutica - do Orçamente Geral da República para 1947.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1947,
126.° da Independência e' 59.° da Repú·

DEORETO N.' 23.457 - DE 31 DE
JULHO DE 1947
Cria tt rooeio Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Diretoria de Ensino da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da Repúbllca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.87, item I, da Constittüção, decreta:
ArL 1.0 Fica criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Diretoria de Ensino da .aeronãutica.
A1of;. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na impor-

blíca..

EURICO G.

DUTRA

Arinando Trompowsky

MINISmRla DA AERONAUTICA
DIRETORIA

no

ENSINO DA AERONÁUTICA

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número \
funções

I
I

2
2
3
~--

7

3

,I

1

---1
1

I
I

I

I

í
I

\

·. ........ .... . . . ...... . .. II
i

\

1

Artífice

I

3

~--

I,

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

---

1

I
I

Séries "funcionais

de

\

II

I

.Auxiliar de Escritório

Referência

Tabela

X
IX
VIII

T.a.M.
T.a.M.
.T.a.M.

VIII

I T.a.M.
I

i

Obs.

I

I

Porteiro
.......................... \I

XI

T.a.M.

Proietaâor
.......................... II

XXI

T.a.M.

I,

I

I

·

Tradutor

, .

\

=

T.a.M.

1

Col. Lei. - VaI. VI

F. 9
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DECRETO N.o 23.453 ._ DE 31 DE
JULHO DE 1,94.7
Declara de utilidade pública diversas

árc!1s de ietree necessóriae a coestraçao do, linha de trsmsmisntio en-

tre as tocanacace de Volto, Redon-

da.. c" Saudade, no município de
Barra Mansa, Estado do Rio
de
Jemeuo, e autoriza a -Companhia de
Carris, Luz e Fôrça do - Rio ãe Janeiro Limitada a promoVer as desa,prropr'iações:

3,0 e a usar da faculdade prevista
no art. 15 do citado Decreto-Iel número 3.365, modificado pelo de número 4.152, de 6 de março de 1942,.
Art. 3,0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçâo .
Art. 4,0 Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de .raneíro. 31 de julho de 19'17,
126,0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo
31, Inciso I, claConstituição, e tendo

Daniel de Carvalho.

em vista o requerido pela interessada
e o disposto nos artigos 151, do Código
de Águas e 3.° e 5,° do Decreto-l-ei número 3. 35:}, de 21 de junho de 19i1:1,

decrEta:
A..::..t. 1.0 Ficam declaradas doe utílídado pública as seguintes áreas

de

terra, necessárias construção da linha de transmissão entre as localidades ele Volta Redonda € Saudade,
autorizada nela Decreto n.? 21.017, de
24 de ábril -de 1946, conforme projeto
e plantas devidamente aprovados pelo
Ministro da Agricultura:
1) área de oitenta e cinco mil setecentos e quinze metros quadrados
à

(85.715 m2), de propriedade atribuí-

da à Companhia Metalúrgica Barbarã. situada no mumoípio de Barra
ManS9" Estado do Rio de Janeiro.
2) área de seês mil e quinhentos
metros quadrados (G.500 mâ) , de propráedade atribuída a Norberto Fróes
de Andrade e Düermano B. Caldas,

situada no município de Barra Mansa, Estado do RIo de .ranetro.
3) área de onze mil duzentos e oitenta e cinco "metros quadrados(11.285 m2), de propriedade atribuída
iJ', Sociedade Propaganda Esdeva, situada no município de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro.

duas áreas, respecfívamente de
duzentos metros quadradas
(1. 200 m2)e quatro mil oitocentos
metros quadrados (4.800 mãj . de propriedade atribuída a J-oão Gomes, situadas no município de Barra Mansa.
Estado do Rio de .renen-o.
Art. 2,0 A Cêmpannia de Carrts,
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada fica autorizada a promover a
desapropriação das mencionadas áreas
de terra, com fundamento no artigo

CECEETO N.o 23.459
DE JUliHO DE

~,DE
190~7

31

Suprime carçc extinto

o Preaidenta da República, usande
da atribuição que 111-2 confere o artigo 87, n.v 1, da "Ccnstttuição, e-nos trê,
mos elo ar tigo LO, alínea n, do DecreLD-L,i n.? 3.195, de 14 de abril de 19'11,

decreta: .

Art . 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro (Delegacia F'iscal do Tescuro Naelonal no Estado do Plauf)

Padrão I d-o Ouadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, vazo em virtu-

de da aposentadoria de Raimundo
Furtado, devendo a dotação correspondente ser. levada ri crédito da Conta Corrente do QU8.c:ro Permanente de
mesmo Mínistérfo.
ArL 2.° Revogam-se. as dísposíções

em contrario.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
lN'I, 125.0 da Independência e 59,° da
República.
EURICO ,G.

DUTR,A.

Corrêa e Cuetrc,

4)

mil e

DECRETO N.o 23.460 ~ DE 2
DE AGOSTO DE 1947
Declara de 'Btilida,de pública a AS$OciCU;ão' Paulista de Belas Artes, com
sede na Capital do Estado de São
Paulo.

o Presidente da República,

Atendendo ao que requereu a Associação Paulista de Belas Artes, com
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sede na Capital do

P:,tU:o, a nua! satisfez

Estado de S§.)
8:8

exlgêuclas

OI)

art. 1.0 da Lei n.v 91, de 28 de agôsto
6.::: 1925, e usando da atribuição que
lne C()Ufé'::'B o art . 2.° da citada Lei,

cec:a:ts.,:
Arb;'o único. É declarada de utijídade púbuca, nO.3 tê-mos da ~C1'c.D
cfcnada Lei, a Associação Paulista de
Be 1,s..s Artes, cem sede na Capital da
I%t2odo ôe Sfto I'ii.u.lo.:
Rio de Janeiro: 2 de agôsto de
1%'[; 128:° d.a Indcpendên.. ·~:.::J., e 59. 0 ca
RopúbJic8...
EU;:;ICO

G,

I)E: 4.

o

Presddcnte da República, usando
da atríbulção que lh-e conrere o 2,::,.üg.o 87, inciso I, da Oonstituiçâo, dc-.

ereta:
Art. 1.0 Fica. aprovada a s.l-tcl'.:.rE.o
íutrcduaída 1}Q 8,,1't. 11 dos eatatutcs
da Sl'.l América Capitaltzaçào S. A"

com sede nesta capital, e autcrizeda
esta fi, tunclonar pelo Decreto número
18.881, de ';1; de setembro de 19-29, com.
o aumento do capital de C1:$ .. ,_ ...
20.COO,GGG,C:C,

conforme deliberação da assembléia
geral extraordinária de acícnístas,
realdzada a 21 00 maio de

O Presidente da República, usando
da a.trlbulcêo que lhe confere o artígo 8':, item I, da oonsntuíçào. de-

ereta:
Art.. 1. o A função de Assistente de
Educação, rcrorêacía XXVII, da Tabala Nurcértea Suplementar de Ex-

ÜCUrJnt~.

A.pr01iCl o ousnenio de capital e a nltercrôo es't.rrtn2ária da Sul América
Capitalização S. li.

para crs

rctorià Gerei do Depcrtnsnenio Nacional rJ..::: Educação e do Instituto
Nrwionr:.l de Surdos-Mudos.

Geral 00 Departamento NacioYJ8.1 de
Educação rica tY~rrl,:,fOl"}l"-':!.a[;Ll. l,,)~
sLstc,,'lt'2 T;;CEj(::::;., referência X.XÂ~lIII.
e t::J.ns.';;';I'],2.9. para idêntica Tabela -to
I:.cst:tuto N i:.D',O::12.l d:; Surdos-Mudos,
continuando preenchida pelo abtíal

BCJl0lticto Cesta Nec:o,

12.l}(}{).O{)D,CU

P//o(/i/ica as Tabelas Nusnériaae de
Etctramimevórioc kfensaZistas da LJi-

tranumerário-Mensalísta da Díretorta

D"UTi':..'\..

DEGi1ETO N. o 2:3.'-161 -

DECRETO N . o 23. saz, DE 4 DE
AGOSTO DE 1947

19:1~/.

Art. 2° A sociedade contínüará in.,
tegralmente eujetta às leis e 1';::";;1."'.:8._
mentes vigentes, ou Que vierem a ví.,
gorar, sôbre o objeto da autcrizacâc
a que alude o presente Decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rto de -Janetro, 4 de agôsto de 1947,
12{)o da. Independência e 59° da Pve,QÚ-

mma.

~

EuRICO G. Dtrras .
Morvan· Fiçueireâo,

Art. 2. o A despesa decorrente do
disposto no art.. 1. c correrá à conta Ü:3. Ve!'l.lJ, I
nacân

n: -

~

P23S0.'(,! _.- Consíg-

:22s'008.1

[::1ubc~,r,~,!~),~"ção

05 -

Extranumerárto,
:M~snsa.listas,

do

Orçamento 0.'.) Minístérto da
"""0'.,00 e Saúde.
Art . 3. 0 f::3t2 Decreta entrará. em
vlgcr

rl1

data

('2 ·SE3..

pttblicaçãc, re-

vcgadas íV, di~l)CS~l1p2,;) em contrário.
E:;) de .ran-í-o. e.J1 '.1. 58 agôsto de
dn I:.l(,sp",'-1.c'\.':'l:c1a e 59 0 da

Clemente Ma:riani.

DBCE:r-:':;:,O N.o 28.4:13 - DE 4
D::~ AGC';:3TO DE l2'~'"I
F!;}.::::::imen.to (~O Fresúlc1:-[:·2 Tornas Bcrreta, do U1':~~i~i,(!,i

.i;;~~~~:~:,;mh~;~~~~g;:~H~~t;~;~:~~

mente ti.;> Sua Excelência o Se!1}10r
Deu TOl1;1ÚS Berreta, Presidente da Re.,
pública C~·l::"tJ.I do Uruguaí , resolve

decretar luto oficial per três dtce, a
partàr da data de hoje.
'
Rio de .Ianeu-o ';;D1 4 de a-g&.ito de
lS1·1, 12$.° da Indenendêncía e
Repúblíca ,
•
E'li"R!CQ G. DUTR:,.

.Ra·ul F enUZ?lMS .

Benedicto cou« neu«.

61f ó da

DEORETO N."

2':L~B4

-

DE 5 :Cilll AO<>STO DE 1947

Transfere funções de extranumerário-mensalista da
Parágrafo único. As funções a que se refere êste a.rtígo
Agência Nacional para o Departamento Federal de continuarão preenchidas peles seus atuais ocupantes, na forma

.-

da relação nominal que acompanha o presente Decreto.
.
Art. 2.° ll:&te Decreto entrará em vigor na data de sua

Segurança Pública.

O Presidente da República, usando da atribuição que' lhe
confere o art. 87, item I, da Constituição, decreta:

publíeaçâo .

Art. 3.0

Revogam-se as, díspcsíções em .contrário.

de Janeiro,.5 de agôsto de 19,17;126.° da. Independên.,
Art. '1.0 Ficam transferidas das Tabelas Numéricas, Ordf-, Icía e Rio
59. 0 da República.
nária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista, da
ela Nacional, para tabelas congêneres do Departamento Fe.,
EURICO G. DuTRA.
deral de Segurança Pública, as funções constantes da reja;

Agên-I '

çâo -anexa .

Benedicto Cosia Neto.

~

MLNISTÉ:k;ro DA JUS'rrCA E NEGóCIOS rNrrE;R[ORES

8
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Tabela Ntiméríca Ordinária de 'Extranumerãrio_mensalista

~

._--~-~---

I

I

Núm.cro
Uê
~Unç5ES

11

Séries íuncíonscs

!Re~c~-tl1.~;.!],

TfJJZ;l:J.

I

Número

I

de
funções

i

1
1

'I'radutor-auxiliar

.
I
Traduto-r_B.v.xillar lA. N.). i

I

7JV

T.a.Iv!,

XIV

T.O.M.

2
2

----i-

i Referência

Séries funcíonals

I
1

I

SITUAÇÃO r'ROl'CSTA

Si"1'UAÇÃO N1<J.'\L

!
!

1.

rroaurcr.eucuser
.,

....

Tabela

_

XIV

Tabela, Numérica Suplerr..enta,r

Número
de

I

funções

1

Mensageiro

I

...............I
(A. N.) ......I

I

Referência

Ta·bela

Número
de
funções

I

T.S.M.

I

T.S.M.

}

Praticante de Escritório ...
Praticante de Escritório ...

pr(li~~~ ~~ ..~~~~i~~~~~.~1

VI
IV
I

'T.S.M.
T.S.M.

I

T.S.M.

T.S.M.

I

24

Séries runcíonaís

2

1

I

I

I

Tabela

j
I

12
7

}

\ rtererêncte

.......................... · .. 1

I

2

1

Praticante de Escrttório .. ,

I.

Mensageiro

[

2

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Séries funcionais

Mensageiro

4

Extranurnerárw-mensalista

BITU/o.ÇÃO ATUAL

1

12
7

~

5

24

..

~

I

s

~

Praticante de Escritório
~ ..........................

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

I
VI

IV

~

oo

~

I

~

,I

~

I

I

~

§
?J

AGÊNCIA NACIONAL

Tacela Numérica Ordinária de Bxtraancmeràrio-mensalisic

Número
de
funções

I

srrnaçfo
Séries funcionais

ATUAL

II

Referência

5

'rracutor.eusníar ......... 1

S

I

XIV

II

Tabela

T.O.M.

I

Número
de
.
funções
5

5

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

: Referência

~r~du.to::~u:.uUxr ......[

..... .

XIV

i

Tabela

I

I

~

w
w

..
~

ACítNC.IA' NACICNAI.

~

Tabela Numérica $upl0m.entar de Eetrommmerário-menecetsta

SITUAÇÃO ATIJAi..

I

Número \
de
funções

SITUAÇÃO PrrO-POSTA

I

1

Série! funcionais

,,

I; Referência I

Tabela

Número
de
ruuções

I

S'éries funcíónaís

Mensageiro
Mensageiro

I

_ _ _;1
6

i

Mensageiro

14

1
I

............ \

1>'1ensaçetro
~

Vl

. T.S.lvI.

IV

T.S.I\L

I

T.S.M.

VI

1

: I ..·

- ,I ..·
6

II

7

· .. ·

i

Pratícante de Escritório .. 1
.
I
Praticante de rrscntõno .. 1
Praticante de Escritório .. j
I

Vl

T.S.I\rI.

IV

s

I

6

T.S.M.
T.S.M.

I

"
3

~

j

I

VI

'" •.•••.••••••••••••••• • ••••• 1

IV

I
1

I
30

~

I
!

.I

I'

~

"
"c·,
8

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

2ü

8m

~

Praticante de Escritório

!

59

· .. ·

I

1

3

·

I

II
I

20

Tabela

I

I
1

Referência

I
I

I
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DECRETO N. o 23.465, DE 6 DE
AGOSTO DE 19'17
Concede à sociedade anônima "B7'a~
athens Souiíi-Arnericcn: & For East
Ai1transport A.
S" > ausorieacao
para funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anônima "Br.;athens South-Amerícan
& Far East Aíxtranspcrt A. S.", deereta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Anônima vBraatnens SouthAmel'ican & Par East Airtransport A.
5.", com sede na cidade de Oslo,
Noruega, autorização para funcionar
na República, com o capital de CrS
100.000,00 (cem mil cruzeiros) desti,
nado às SU2S operações no .Braaíl e
com os estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de
Estado do 'I'rabalho, Indústria e Comércio, obrigando-se a mesma soeiedade a curnprtr integralmente as leis
e regulamentes em vigor, ou que venham a vigorar,. sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de
1947, 128.0 da Independência e 59.:<
da República.

dada em seus estatutos, cujas dis-

posições nâo poderão servir de base
para qualquer,
recramaçâo C011Ce1'..
uente à execucâo das obras ou serví.,

cos a que êles se referem.
!II
A sociedade não poderá realizar no

Brfesil

Os obietívcs

constantes' dos

seus estatutos que são vedados a socíedades estrangeiras, e só poderá
exercer os que dependem de prévia
permissão governamental, depois desta obtida e sob as condições em que
íôr concedida.
.

IV
Picá dependente de autorização do
Govêmo qualquer alteração CJ.'!-~e fi, S()·
oiedade tenha de fazer nos respectivas

estatutos.
Ber-Ihe-á

cassada a

autorrzacão

para tuncíonar na República se in-

fringir esta cláusula.
V

Pica entendido que a autorização
é dada sem prejuízo do principio de

8.cl1a).'-58 a socíedaue sujeita às disregem as sociedades
posrçôes que
anônimas.

VI
A Infração de qualquer das cláusu-

Etrnrco G. DUTR.!',

las parà « qU2,] não estej 3. cominada
pena especial será punida Com a.
multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)

Morooai Figueiredo.
ACOJY!PANI-:IA:M:
CLAUSULAS QUE
O DECRETO N° 23.465. DESTA
DATA.

I
A "Braathens South-Amerícan

rios ou administrativos, sem que, em

tempo algum, possa a refcrrda sociedade reclamar qualquer exceção, Iun-

a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e. no C2.CiO de rcínclríênoia. com a
cassação de autorização concedida pelo
decreto em virtude do Qual baixam
as

presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, G de

1947. -

agôsto de

Morvan Figuei1-edo.

&'

Far East Airtransport A.
S." e
obrigada a ter permanentemente um
representante geral no Brasil, com
plenos e ilimitados poderes 'para tratal" e defírntívamente resolver as
questões que se suscitarem, Quer com
o Govêrno, quer com particulares,
podendo ser demandado e receber
oãtaçâo inicial pela sociedade.
II

Todos os atos que praticar .no BraiU ficarão sujeitos unicamente' às
respectivas leis e regulamentos e à
jurfsdíção de seus tribunais [udícíá-

DECRETO N.O 23.466 - DE 6 DE
AGOSTO DE 1947
Muda a aenomsnooao de Unidades de
Polícia Militar de que trata o Deereto-lei n. o 9.120, de2 de abl-il de
1946, para u-uaaae« de Polícia do

Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o al'tigo 87, it5E1 I, da Constituição, de-

ereta:

.

Art. 1.0 Passam a denominar-se Unidades (Pelotão, ,Companhi.!l-, Batalhão)

136'
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de Polícia do Exército as Unidades de
Rio d~ Janeiro, 6 de agôsto de 1947;
Polícia Militar (Pelotão, Companhia, , 126.° da Independência e 59.0 da RepúBatalhão) previstas na Lei de Organíblica.
zação dos Qua.ãrüs e efetivos do Exército (Decreto-lei n.v 9,120, de 2 de
abril de 1946).
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.

DElCRETO N.' 23.467 -

Euraco G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DE 6 DE AGOSTO DE 1947

Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário 'mensalista do Poligon de Tiro da Marambaia, do Ministério

da Guerra.

O, Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere o
art.- 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma das relações anexas, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário mensalista dç Polígono de Tiro da Marambaía
do Ministério da Guerra.
\
Art: 2.° :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação .
. Art. 3.0 Revogam-se as, disposições -em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

MINISTJ>RIo DA

GUERRA

Departamento Técnico e de Produção do Exército -

Polígono de Tiro da Marambaia

Tabela Numérica Ordinária

I

4

--

I

I" .~~~~~~i.lista. ~~~:I:~:···1

XII

I Ordinária

I

1

1

I

I

1

I
I

I

I
Feitor

-I

I'

3

I
'I
Armazenista

-

VII

I

I

I

1

I

I

I
I
I I Ordinária

I
I
I
I

I

• .. • . . . . • .. ··•··•••• ........ 1

I

1

i

I

I
I
I

I

I

VII ,I Ordinária

,

I

~~~t.~~i.l:~t.~. ~~~l:~~ ... J

II

I
I

XII

1

I· ....... ~~~~~~~:~~ .......;I
II
I
•••••••••······•••••· . . . . . . 1

~~~t.O.T

X
1
1

-fi

1

- -1

I

.......... .
. . . • . . . . . . . •1
............................ 1

I

Laboratarista

I

1 ........................... 1
1

I
I
I

1

i
I
I

1

1
1
1

1

I

I

I

1

IX
VII

I
I

1
1

1

~

XI

1

3
3

II
I
I

1

1

1
1
-2

,,

.'

j .. .

1

I

'3 :::::::::::::::::::::::::::/

--1

1

-1

4

1

I

I

I

I
I
i
I

8

i

!

r.
X

I
I

I
I
I

I
1
I

~

co

~

~

I

Número I
de
funções

I

IReferência I

Séries funcionais

I

I
1

---1

I....... ~ibliotecário

......

I

-

I
I
I
3

---3
7

---7

1

I

I::::::::::::.:::::::::'
.:::: \I
I
I .......... ~l~~~~1~~ . . . . . . . . .. !

,

6

XXI

I

I
I
I

1

XIV

1

1

Ord~á-ria

1
1

5
5

I
I
I

1
1
1

IX

-

II Ordinária

I
I

II

I
I
I
I

I
"
Contabilista
I...........................
I
..... , .....................

j .. " ......

I

I
I

~~~~~~: ........'.. i

I::::::: ~~~:'~~~~w:t:a::::::::

I

1

4
1

- -6

I......... .i~I.~t~~~~:~ . . . . . . .. I
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I

I
I

Tabda
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I
I
I
I
I
X

I

I
I
XXVII
XXI
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I
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I
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I
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-

I Referência I

.........
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--I
2 I
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I
I
I
I
I
I

I

~-

-

Séries funcionais

I
--
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I
I

I
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I

I

I
I
I
=-I·····
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..........................
I······· ................... I
-- I
I
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I
I

I

I
I
I
I

I
I
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I
I

I

I
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6

VII

II
Contabilista

Tabela

I
I

I
I
I

I
I

~

SITUAÇAO PROPOSTA

SITUAÇAO ATUAL

XXIII
XXII
XX!

XI!
X
IX

I,,

I
I
I,

I
I
I
I

~

g

s
-e

o
~

m

~

m

!

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇAO .ATUAL

Número
de
funções

Referêncía

Séries funcionais

Séries funcionais

Referência

I

3

I

I

iI

Porteiro

I

2

IV

Ordlnárta

~

I
I

w

I
I

-o

2"1::::::::::::::::·::::::::::1
-

ti
IX

XII
IX

Ordinária

I

1

I

I
I
I

Proietaslcr

1

I

XXI

I
I

, Ordinária

II

I

I
Telefonista

1

.
)

-,;1

I

••••••••• •••••• ••••••••• ••• 1

:

I

I

I

I

I

I

"
"

I

I

I

1

g
~
~

1

1

Tabela

I
I

Motorista Auxiliar

- I
3 I

~

Número
de
funções

I
I

-

Tabela

Telefonista

-

IV

1

Ordinária

1

-

2

:

I

I
I
I
1

I

V

IV

I

I

.~
~
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'DECRETO N.O 23.468 -r- DE 6 DE
AGÕSTO DE 1947
Cria função na Tabela Numérica de
Mensalistas 'da Fábrica Presidente
"Vargas e dá outras providências:

O Pr esídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígn 87, item I. da - Constituiçã-o, decreta:
Art. 1.0 Fica criada na Tabela Numérica de Mensalistas da Fábrica
Presidente Vargas, uma função de
'I'ecnclogiata, referência XXVII.
Art. 2.° A despesa com a criação da
função a que se refere o artigo anterior, na importância de Cr$ 32.400,00
<trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, 'correrá à conta das"
rendas do r-eferido Estabelecimento, de
acôrdo com o art. 1:0 do Decreto-lei
n.c 3.490, de 12 de agôsto de, 1941.

Art. 3.° f':ste Decreto

entrará em

vigor na data de sua. publicação.
Rio 'de Janeiro, 6 de agôsto de 1947;

126,0' da Independência e 59.°,da. República.
EURICO G.

DUTRA.

Canrobert: P. da Costa.

DECRETO V.' 23.469 DE 6 DE
AGõSTO DE 1947
Outorga à Companhia Siderúrgica Belço-Mineira autorização de estudos
para aproveitamento de energia hidráulica no trecho do rio Piracicaba compreendido entre as corredeiras denominadas Funil e Amorim,
município de A ntônio Dias, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I,' da Constituição e nos
têrmcs do que dispõe o art. 9.° do Deereto-lei n.? 852, de 11 de novembro
de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia SiderúTgica. Belgo-Mínenra, de
ecõrdo cem o disposto nos .arts . 9.0 e
10 do' Decreto-Ied TI.O 852, de 11 de novembro de 1938, e assegurados os. díreltos ali previstos, autorização de vessudos, pelo prazo de dezoito meses,
para aproveitamento de ener gía hídráulica do trecho do rio Píracíbaca
compr-eendido entre as' corredeiras denominadas Funil e Amorim, munícíplo
de Antônio Dias, Estado de Minas Ge-

rais.

Art. 2.° Na concessão que vier a ser
feita do referido aproveitamento, será
reservada a potência de 12.000 KW
em favor da Companhia Vale do Rio
Doce S. A., destinada à eletrificação
do trecho de serra da Estra-da de Fer1'0 Vitória a Minas, mecanização das
instalações de mineração e outros serviços correlatos.
Parágrafo único. O decreto de concessão regulará as condições em que
d-ev-erá efetuar-se a reserva e utdlíaaç â o da mesma potência,
Art.. 3.° Durante o prazo de dezoito
meses, estatuído no art. 1.0, a permís,
síonária poderá requerer concessã-o na
d-evida forma legal, para uso exclusivo e proveito das Indústrias que explora, em seu nome individual ou em
consórcio com a Companhia Vale do
Rio Doce S A., respeitada a prescrição do artigo precedente. obedecidas
no projeto as determinações de ordem
-técníca que receber do Ministério da
Agricultura.
AJ:t.4. c Findo o prazo de dezoito
meses, contados da data da publicação do presente Decreto, sem que haja
sido requerida a concessão, extinguirse-á a autorização de estudos. devendo
ser encaminhados, ainda que incompletos, ao Ministério da Agricultura,
os trabalhos de campo e de escritório
que se tenham efetuado.
Art. 5.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de .sua publicação,
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1947,
'126.° da Independência e 59.° da Repú~
blíca ,
EURICO G. DUTRA

Daniel de

cariomo

DECRETO N.o 23.470 - DE 6 DE
AGõSTO DE 1947
Declara extinto o Conselho Adminis~
trauoo elo Estado da Bahia

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertdgo 87, item I, õa Constituição, e de
acôrdo com o art. 12 'tio Ato das D~
pOSiÇÕBS Constitucionais' Transitórias,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto "'0
Conselho Admlnístratdvo do Estado da
Bahia, cujo arquivo será entregue à~
autoridades estaduais competentes,
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor
na data de. sua publicação,

ATOS DO PODER EXEC1JTIVO

Art. 3.° Revogam-se as disposições
erncontrál'io.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1947;
126.0 da Independência e 59.° da República .

EURICO G.

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constituição, e.nos têr-

Benedicto Costa Netto.

DE 7 DE

AGÓSTO DE 1947
Retifica as Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista que acompanharam o Decreto n.o 22.386, de
31 de dezembro de '1946.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item, I, da Constituição, decret.a:
Art. 1.0 Ficam retificadas.rconforme
relação anexa, as Tabelas Numéricas
de Extranumerário-mensalista que
acomp::l,nha.ram o Decreto n.v 22.386,
de' 31 de dezembro de 1946.
Art. 2.° ~ste Decreto vigorará a partil' de 1 de janeiro de 1947.
Rio de Janeiro, em 7 de agôstc de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúblíca .

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

MINISTÉRIO DA VIAÇãO E OBRAS
PÚBLICAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS,
RIOS E CANAIS

Tabela Numérica Suplementar
. SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de

funções

Séries funcionais
Auxiliar

5

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

DEC-RETO N.o 23.472, DE 8 DE
AGÓSTO DE 1947
Suprime cargo extinta
O Presidente da República, usando

DUTRA.

DEORETO N.o 23.471 -

141

Referência

VIII

5

mos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. O 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro (Delegacia Fiscal do' Tesouro Nacional no Estado da Bahüt),
padrão J, do Quadro Suolementar do
Ministério da Fazenda, vago em VÍr~
tude da aposentadoria de Tarcísio Tavares Macedo. devendo a dotação correspondente ser levada - a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Mírrietér!o.
Art. 2.0 Revogam-se as díapoeíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO G. DUTR s,
Corrêa e Castro.
DECRETO N.o 23.473 '-'- DE 8 DE
AGóSTO DE 1947
Retifica a 'retaçõo nominal anexa ao
Decreto n.023.065, de 12 maio de
1947.

O Prestdente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
"
.
Art. 1.0 Fica substituída, pela que
acompanha êste Decreto, a relação
nominal anexa ao Decreto n.c 23.065.
de 12 de mato de 1947, na parte referente ao' Ministério da Fazenda:
Art. 2.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor a partir de 13' de maio de 194.7.
Art. '3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôeto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA •

Corrêa e Castro.

Observações - Estas funções são preenchidas por:

DECRETO N.o 23.474 DE 8 DE'
AGóSTO DE 1947 (')

Guílherme Eiras Pinheiro;
Haroldo 'Rodrigues Coutinho;
Décio de Castro Magalhães;
Cesar Quadros Potolowsks;
João Müller Neíva de Lima Filho.

Autoriza. a firma Fisher & Kessler 48
comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o arlt-
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gc 87, número I, da Ccnatituição, etendo em vista o Decreto-lei n.« 466, de
4 de junho de 1933, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Fisher & Kessler, estabelecida
nes ta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmcs do Decre to-Ieí núme-ro 466, de 4 de junho de 193;8, constituindo título desta autorização urna.. ,
via autêntica do presente Decreto.
Rio de asneíro. 3 de agôsto de, 1947,
126,° da Independência e 58.° da R2'PÚ~
blica .
EURICO

G.

DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N,O 23.175 DE 8 de
AGóSTO DE 1947
S1~1)Tim!3

corças extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigc 87, item I, 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

D da

carreira de

Mestre de Linhas, do Quadro !Ir Parte Suplementar do Ministério
da. Vtaçâo e Obras Públicas, vagos
em virtude da apcsenbadorla de Tibérlo dos Santos e da. promoção de
Adolfo Pereira da SilV9., Enos da
Silva Cardoso, J02.0 Faria, JC8.0 Pereira Fontes, J08é Parnandes, José
Moreira Gutmarâcs, José Rêgo Fitiá
e Leonel Pinto Pilgueiras, devendo a
respectiva dotação ser revertida para
as tabelas de extranumerários, de
acôrdo com o artigo 5.° do Decretolei n.c 9.616, de 21 de agôsto de 1946,

Art. 2.° Revogam-se as dlscosiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
Etmrcc G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DR-eRETO N.o 23.47ô - , DE 3 DE
AGOSTO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presid-ente da República, usando
Q~ atrlbutçâo que lhe confere _0 ar-

tigo) 87, item 1, da Constituição e no.ll,

termos do artigo 1.0, alínea 11., do Decreto-lei ;1,° 3.185, 0.2 14 de 8,bril de
1211, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprrmidos noventa
c oito (93) cargos da classe E da
carreira de Pcstalista auxlhar, ao

Quadro H'I

~

Parte Suplementar

do l'li:ini.stéri-o da .:Viação e 00::"[,1) Públicas, vagos em virtude da aposents.dol'iade Oarmclina da T...uz Barreto,
Elisa Guaraná Boto, Jônatas de Olivau-a Castro, Manuel Vitor da Costa
e Oliviavde Araújo, da demissão de
José ~iIC'.rL?" Braga, da exoneração de
Ag Hur Cardoso,Cleonice Xavier de
Carvalho, EIsa. Arantes Ramos, Luiz
Coutinho, Maria de Lourdes Alves
Humes, Marra das Neves Carvalho da
Silva, Vitória Malucelli e Valter Aparccída Splegel, do Jaleclmento de Otávlo Pereira Acíoli, da nomeação para
antro cargo de Aída Sales Lopes, Alvaro Clntra de Oliveira. Dcralíce da
Silva Santos e Edgar Rlbeíro 'I'elxelra,
da promoção de Adelaída Bulhões de
Araújo, Adelína Moreno, LOP2S, Afránío de Castro Costa, Agrido Severtanc
chFon58ca, Alberto Mcnteíro, Alfredo
JD~é Alves, Alice Sales Mendes, A1zh'a Neves da Rocha e Petersen, Amantino Costa Coelho. Amintas Bráuüo
Daniel, Antônio Canctlerr. Antônio da
Souza Mechado, Argeu Brayner cerqueira Filho, Augusta Fonseca, Benjamín Dias Tattt. Carlota Baggto
QW31'ubbl, Cirino Boretti, Demóste-

.nes Moreira Ramos

de Vasconcelos,

Deocleciano Santa Rosa, Dínalva It.amos de Vasconcelos, Durval Paraguassú de Sá, Edgar Francisco do Régo Calvet, 11:-dis~n Moreira do Carmo,
Editte Meta, Edjanira Albaine, Ema
Meurer Jungblut, Ermelinda da Costa
Aragão, Ermlta Cravo de Moraes Carvalho, Ernesto Torrens, Erotildes 8i1vestre da Silva, Euvaldo Rosa de
Sousa, Plortval de Carvalho Sodré,
Francisco Comélío da. Fonseca Lima
Filho, Francisco de Paula Xavíer,
Henrique César da Veiga Jardim,
Hermtma de Sousa. .Iací América Pedreira, .raoues Ouríque de Oarvalhó.
Joana Batista de Plgueiredo, João Laréne, Joaquim Santos I\A:,21ü, Jcb Pereira de Moraes, Jorge Batista Vieira,
.rosé: Gonçalves de Assunção Júnior,
Josefa de. Assis Romão, Laura Correia e Castro Guimarães, Lêlia do
Nascimento de Assis Costa, Leôncla
Ribeiro Pôrto, Ligia Goulart, Líndolfo
Antônio Teixeira, Malvina' Alves Pereira, Maria Arnaldina March Gemes
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Neto, Maria Isaura da Silva, Marta
J-osé pulíno, Maria José Rodrigues
Cabral, Mário Alves da Silva, Mário

Heitor Peres, Mário Mendanha, _Messias Pinheiro de Melo, Moacir' Azevedo Odilon Gomes de Melo, Ohnda
Tr~nco30 Moura, Palmiro Pulquérlc
Filho, .Regfnaldo Nelson, Rosa Diogó
de Melo Padilha, Rubem Mariano Cordeíro, Sindulfo Ferreira de Sousa,
gother Dcuville de Br ito, 'I'ancredo de.
Sousa Pinto, 'I'anego Ptratdntnga- de
Banas, Tobias Ferreira da Silva Sobrinho, 'I'ranquilo Sarti, Ubaldino
Soares da Silva, Valdemar Alves Pereira, Valdemar Peixoto, Vitalina Rorírlgues de. Sousa e Zélia de Oliveira
e da tranterêncía. de EIsa de Alvarenga e Emani Agra de Va-sconcelos
Galvâo, devendo a respectiva dotação
ser revertida para as tabelas de extranumerári-os, de acôrdo com o artigo 5.°
do Decreto-lei n.c 9.616, de 21 de
agôsto de 1946.
.
Art. 2° R-evogam-se as disposições
em con trár!o.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1947;
126.° da Indpendência e 59.° da República.
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DECRETO N.O 23.478 DE 8 DE AGôSTO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da. República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição e nos têrmcs do aa-tigc 1,0,.alínGa n, do Decretc-Ieí n. ° 3.195, de 14 d-e abril de 19-11,

decreta:

Art. 1. ° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe G da. carreira ce Escrlturáno (Decreto-lei n. ° 145, de
1937), do cuaõro III - Parte Suulementar - do Mimstérlo da Viacao e
Obras Públicas, vagos em virtude da
nomeação para outro cargo de Benedito Neves de Abreu e João Evora -Ne~
to.. devendo a dotação correspondente
ser levada. a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referído
Ministério,
Arb , 2.° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G, DUTRA.

EURICO G.

Clovis Pestana,

Clovis Pestana

DECRETO N.O 23.477 DE 8 DE AGôSTO DE 1947
Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
8'1, item 1, da Constituição e nos têrmos do artdgo 1.°, alínea n, do-Decreto-lei n.» 3, Hl5, dê" 14 de abril de 1941,
decreta:
.
Art , 1, ° Fica suprimido um (1) cargo da classe F da carreira de Postalísta-amxtliar
(Decreto-lei n. ° 145. de
19-37), do Quad.ro In: - Par-ta Suplementar - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da
promoção de Marta da Glória Felício
dos Santos, devendo a resp-ectiva dotação ser revertida para as tabelas de
extranumerários. de acôrdo com o ail'tígo 5.° do Decreto-lei n.e 9.616, d-e
21 de agôsto de 1946,
Art. 2. ° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de a:gõs-to de
11H7; 126.° da Independência e 59,° da
República,

DUTRA.

DEORETO N.' 23.479 DE 8 AGõSTO DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição e n-os têrmos do artigo 1. 0, alínea n, do Decreto-lei n.» 3.195, de 14 de abril de 1941,
deü1'eta:
Art. 1. ° Fica. suprimido um (1) cargo da classe D da carreira de Arbífíce, do QU?,dro III - Farte Suulementar - do Ministério da Víaçâo -e Obras
Públicas.. vago em virtude da premeçâo de Válter Silva, de-vendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo
ouadro do r-eferido Ministério.
Art. 2. Q - Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, em 8 de agôetc de
1S47; 12.fi.o da Independência e 59,° da
Re-púibJica.

Clovis Pestana

EuRICO G,

EuRICO G.

Clovis Pe$tana

DuTRA.

DuTRA,

eros
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DECRETO N. o 23.480- DE 8 DE
AGOSTO DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de
1947. 126.° da Independência e 59,0
da República.
EunICO

tigo 87, item, r, da Constituição e

nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do

Clovis

G.

DU"l'R.a ,

Pestana.

Decreto-lei fi.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art. L" Fica suprimido um (1)
cargo da classe E da carreira de
Art.ífíce,

do

Quadro

In

-

Parte

Suplementar - do Mímstérto da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de José Patrício
da Silva, devendo a dotação correspondente sel levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Mlnistárto,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

Clovis

G.

DECRETO N.' 23.482 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1947

DuTRA.

Pestana.

DECRETO N.o 23.481 - DE 8 DE
AGOSTO DE 194'1

Suprime cargos extintos.
O Presí dente da República, usando

da atribuição que' lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
'nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.e 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art. 1. Ficam suprimidos dez (lO)
cargos da classe G da carreira de
Postalisba-auxillar (Decreto-lei número 145, de 1937), do Quadro III
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
Vagos em vlrtude: da nomeação para
outro cargo de América Cordovil, Benedito Batista Cordeiro, Cídália Moreira de Sousa, LUís Aronso de Morais Tôrres, Mário Duarte do Nascimento, Mário de Oliveira Guimarães,
Nestor Duque Estrada 'de Barros,
Paulíno . Lopes de Sousa, Rodrígo
Antônio dos Santos e Vicente Mlné
Filho, devendo a respectiva dotação
ser revertida para as tabelas de extranumerários, da acõrdo com o artigo 5.° do Decreto-lei n.e 9.616, de

Suprime cargos

da atribuição que lhe confere o ' artig-o 87, Hem X, da Constituição e
nos têrmos do art. 1.°, alínea n, do
Decreto-lei n.e 3.195. ,de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art.

"

Ficam suprimidos d-oze (12)
cargos da classe B da carreira de
Parte
Servente, do Quadro IH Suplementar do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vag-os 'em
virtude da promoção de Agostinho
'Fernandes Pires, Domingos Alves de
Assis, Edgar de Azevedo, Horácio
Pereira .Leite, João Cabral Tavares
Pacheco, João Vizinhani, Joaquim
Correia da Silva, José Balaciel Pereira, Obaldo Tavares do Amaral,
SebastiãOR.io Branco, Sebastião Btlva e Sílvio da Cruz, devendo a dotaçâo correspondente ser levada a crédit-o da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° .Revogam-se as díspoaíções
em contrárío.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.da República.
1.0

EURICO

<)

21 de agõsto de 1946.

extintos.

O Presidente da República, usando

Clovis

G.

DUTRA.

resumo.

Dl'}~[R,E'I'O

N.' 23.483 DE 8 DE
AG6STO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da-Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de aorn de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)

cargos da classe E da carreira de Telegraãísta, do oueõro !II - Parte Suplementar - do Ministério da Via·
çãc e Obras Públicas, vagos em vlrtu-
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de da aposentadoria de Marína Fialho 1I.f. unia e da exonere ção de. Osvaldo Nunes de SOU38, devendo a r(;SDeCUva dotação ser revertida para as" tabelas de extrunumec-ár-ics, oe acôrdo
cem o artigo 5.° do Decretc-Ieí número 9.616, de 21 de agôsto de 18'Ó.:6.
Art.. 2.° Revogam-se as disposíçôes
em contrario.
Rie de Jo.neiro, em 8 de agõsto de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
República.

Art 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doe Janeiro,
8 de agôsto de
194'7; 126.° da Independência e 59,° da
República.

EURICO

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 8'1 ítem 1, da Constítuiçao '2 nos
têrmosdo árt. 1.0 alín-ea n, do Decreto-lei n.c 3.1S5,'de 11 de abril de
1941, decreta:
Art. LO Ficam suprmudcs dois. (2)
cargos õa c'asse I da carreira de Ins-.
petor de Linhas 'I'elegrá.üeas do Quaera 'IH -- Parte Suplemen tal - do
Ministério da Viação e Obras -PúbliCRS, vagos em virtude da promoção
de Augusto dos Santos e Carlos Clarfmundc.. Q'2 Almeida, devendo :a respeçtíva dotação ser revertdda para as
tabelas de extranumerários, de acôrdo
com o artigo 5,° do Decreto-Ieí nú~
mero 9.61C, de 21 de agôsto 62 1846.
Art . 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de
1947; 126,° da Independência e 59.° da
República.

G.

DUTRA.

Clóvis Pestccna,

DECRET'O N.O 23,184 DE
AGôSTO DE 1347

s

DE

Suprime cargos extintos
O Presíuente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítuíçâo e nos
têrmos do art. 1.0, alínea r", do Decreto-lei n.v 3. W5, de 14 de abril de
1941 decreta:
Art , J.,o Picam suorumdos trinta e
oito (38) cargos da 'classe C da carreira ele Carteiro do Qua'c.l'o !lI Parte Supl-ementar' do Ministério
da Viação e Obras públicas vagos em
virtude da aoosentacorta de Emilio
Gianoní i; .rcão Batista de Freitas, da
Exoneração de J02,,- Alves Nazaré e
Moacir Marius Rs.oassa e da cromeçâo de Antero Nogueira Braga' Argemiro Vien-a Coimbra, Oalín Ferreira
Pacheco, Celso P2,-SSCS. E'.10-ch Rêgo,
rtavíc Reto F'ra.ncísco Floriano Lefel. Prancísco à-e P3.ul8. Liras. Gabinc
Gomes de Azeve-do Gastão Zcfertno
Moreira, Geraldo Ro1Yi'nJE's GE Melo,
Híldo Ervite Alegrta Jefferson Rollemberg Lima, Jercmtas da Silva Pinto Joâo ê.tanázio de Sousa Sobrinho,
João Gomes de üliv€iraJos'G Mozarb
68. Silva João Silveira. Jorge Joaquim
ela Silva, Jorge Marques Jose Montenegro Maciel, José da Silva Sares, José'
8031';'::',3 da Silva Filho, Justmo Ferreira dê Sousa, Juvenal Lúcio dos Reis,
Laudeüno Carneiro de A1'3,t;jO
Luís
Guimarães, Marcos Paes Pedroso Mário Coutinho, Milton Cr valcanti da
Silva Ramos, Raimundo Oosta , Renato
Alves d-e Oliveira Ricarte Martins de
Araújo e Satirc Silveira -íevendo a
respectva dotação ser revertica para
a" tabelas de extranumerários
de
2CÔ1'do Coam o artigo 5.° de Decreto-lei n.? 9,616, de 21 de agosto de
1?<16.

Col. Leis -

VaI. VI

em

EURICO

G,

DUTRA.

Clóvis Pestana.

DECRETO N,o 23,485

DE 8 DE

AGÓSTO DE lS'47
Suprime cargos extintos

EURICO

G.

DUTRA.

Clóvis Peetoma,

DEJORETO N.« 23.436 -

DE 8 DE

AGÔSTO DE 1947

Autoriza a incorporação de terreno deocluio, baixando novo térmc áe
acôrdo para desaprop1"iaçâ.Ü':{p terreno e benfeitorias na Unhe de ~~an
ta Maria a Morcetino Ramos, na
Viação Férrea do Rio Granie do

Sul.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere c artigo 87, n.v L da Constituição, neereta:
Artigo único. Fica a Viação Férrea
do Rio Grande do Sul autoriaada a ínccrporar, como terreno dcvorutc a
área de berra da 6.75'0,50 m-Etros nuaorados, resultante de um desvio do
arroio Vacacat-Mmm, figunda. na
p.anta qU'2 acompanha o têrmo de
acôruo que com êste baixa, devida-

P. 10

!\'i'OS
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co

PO!);::~

para mcntante, na . import.ânc!a de
21L '0:00 (Kl 'duzentos '8 0":122- uul e

mente rubricado, relativo à deaapro-

prí acâo

EXI':C;'f').'!VO

C~'$

de um terreno e benfe.torias

~~~;~t~o ~~l;~~~l'~:il:2-lcbJ.;SS2:-~~~~~n;:~t;

nas pr oxirmdades da estação de Santa
lVL:X.:a qtnlômebro 2,'3EO da hnba de

da Baixada Pluminente.

Santa Maria a Marcenno Ramcsv-de

propriedade do Sr. Augusto Ecmerc
Gerrnarri, com 2. área de 16. 708,28 me-

tros quadrados, (OIn subst.ituiçâo ao
têrmo CO~TSi;:()0nõ.snt8 ,'>,O Item ê da
Portaria n.? 20-1, de 3 de março de
1943.
Parágrafo único. As despesas com a
d-e:::apçoprül.ça.o, na impce-tâncía de Cr S
2'3.334,1<) (vinte e oito mil e trezentos
e oincüenta e quatro cruzeiros e dez

centávos) , e a mccrporaçêo. cujo préço de eva liaçâo, Cr$ 3. 37'5,30 (três mil

trezentos e setenta e cinco cruzeiros
e trinta centavos}, acrá .depoeit.ado
Q,;:;c'l'tullr;illente, em favor 0.,;; quem. Justo direito venha a ter à acessão da
áN;8.', bem como as respectivas ustas
cartcrárlas deverão cerre por conta

€

da. subvenção da União, de que tr at.a
o DSCL'~to-}2i n.v 55,2 de 12 de julho
de 1833, pelo título F - Instaieçôes
.nidrc-elétrtcas da Parte LI do Programa de Meltior amentos aprovado 'pelo
Aviso n.v 3.~'30, di: 14 de dczemuro de
19~:2) modíflcado pele de n.? 114 H~ 5
de íevereíro de 1947, emcos de 1\'Ii-

nistéric da Viação e Obras Públicas.
Rio de J2..n eiro, 3 de agõsto de lD-4'L
1:213.° da Independência '2 59.0 da Repúblíca..
EURICO G, DUTRl•.

Clovis Pestana.

DElGR1ETO N. ° 23.487 -

DE

8

Dl';

oz 1B47
Aprova tmnetos e orccmenios vara
execuçüo ele obras previstas no plaAC6-3TO

no geral de saneamento de: Baixada,

Fluminense.
O Presidente da República, usando
da atz'ibuição que lhe ccnrec-e 'c ar~
tigo 37, n.v I, da. Constítuiçãc. de-

creta:
Artigo único. Ficam aprovados

os

projetes e os orçamentos na Importânela total oe Cr$ 265. nG,OO (duzentos

e sessenta e CÜ1';::O' mil e .setecentcs e
vinte cruz-ei-ros), os quais 'COJl êste

baixam devidamente rubricados "(;-lativos à regularização dos trechos de
2.,5~O metros do R,io Joarnnho no Distrito 0.<:: Sepetbca. a partir
~02 pa-

da

ra montante, na Importância de Cr$
54.520.00

(cinqüenta e quatro mil e

quinhentos e vinte' cruzeiros: c de
5.50'0 metros do rio DUqU'2S no D1S-

trlto de Guanabara, a pa-Ith da ICE

EURICO G. D'UTHA.

Clovis Peeunus,

DEORETO N.o 23.4038, DE 8 DE
AGõSTO DE 1947
Aprova, com modificações, as alteroçôee introduzidas nos estatutos da
«stumuco", Companhia Nacional de

Segures,
O Presidente da República, usando.
da atribuicão que lhe confere o artlgo 87, inciso X, da Constdtuíçâo, deC1'2ta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas 9S alteT8..ções introduzidas nos estatutos 80ctats de "Atlântica", Companhia Naeional de Seguros, com sede nesta cidade: do Rio de Janeiro, autortzada a
funcionar pela Carta Patente 11.0 2'.14,
de 29 de abril' de 1935, conforme d81L
beraçâo ela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 25
de março de lS17, mediante as con.
dições abaixo:
! ~ Os esta tEtOS 85,0 aprovados com.
as-seguintes a.lteraçóea.
a) O art. 5.0 passará a ter 3, segtünte redação: O capital da SOCkdade é de Cr:3 3.000.000.00 (três míüiões. de cruzeiros) , dívicddc em 1.5.000
(quinze mil) ações comuns nomma-."
tlvas, do valor nominal de Cr$ 200,00
(duzentos cruzelrosr , cada uma, e
observado, quanto aos titulares e
transferências destas, o qUB determínar a lei vigente.
Parágrafo único, As ações só poderão pertencer a pessoas ffsícas de
nacionalidade brasileira, não podenno
possui-las, no entanto, mulhervctessa
nacionalidade casada com estrangeiro
pelo regime de comunhão d-e bens; Se
o regime for o da separação, não poderá o marido estrangeiro, aínda que
administrador dos bens da mulher.
exercer atos de admlnístração no to ..
cante às ações.
b) O art , 17 passará a ter a seguinte
.sedeção: Cada diretor receberá are·

reunereçãe mensal de Cr$ 5.000;00
(eínco

I?il cruzeiros) e a gratírícaçâe

ATOS DO

anual

SÔ'Cl'~

POD~R

o?..lucres na forma estípu-

l",ü<.<.,·flo ar", .-:;3,
.
c) O art. 23 passara a ter a seguinte
l'edsÇtiJ: .sC1t~sfeits.s 8.S reservas técnícas (~ 0110:'<18 impostas pela Icgisjacão
de seguros, 521'~-G deduztdcs, (\'C5 lucros
liqu:dos anuais, 5 % pata a rormação
co fundo de reserva destinado a gurant.r a integridade co capital, bem
como o necessário para o Fundo .~f;
Garr"ntia de Rstl'OCeSSÕ8S, O restante
s8rá «istrfbuído ôa seguinte manetra..
a:) até o ürmta de 2!J %, para ratender ao pagamento de dívídendos aos
a.ci,onJstas;
l)) 12 % para gratíffcação. à Direto·
ria. desde que o dividendo a distribui,' não seja L::~::'i~r à taxa ôe 6 %
ao ano, devendo pagamento ser feito
após a aprovação -das C011ta::; pela a;;sernbleia geral;
c.:J 10 % para um fundo de' garantia
SI.ÜJ~l(.iána das reservas técnicas;
d) ,atendida' 8, percentagem prevista
na letra a c o restante da rüstrlbuíção

°
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23,36:3, d-e 17 de julho de 1947, de-

ereta:
Al"ti.g:o único.

à so-

E' concedida

d: dada 'vr'rausrcvt.s s I·E2..I'itimos Ca.,
ciqu{' Limitada", com sede nesta cídane do Rio de Janeiro, autorização
par r;. continuar a Iunc.cnar como emprêz,a dê navegação 1~ cabotagem, de
acerco com o ,1118 prescreve J De.cre-

to.Ieí n.c 2,734, d",

J.f!

de novembro ue

1940, com as altil_oações qu. intrcdu..

záu em seu contrato social por instrumentos particulares de ~ <ê 21 de
julho de 1947, obrigando-se a mesma
sociedade 8. cumpr n intexralmente as
k ís e regulamentes em v.coi , ou que
venham a Vi';Ol·8-':, sôbrs c ob.lato da
referida aurortzaçâo.
Rio 62 Jane iro, 3 0(. agôstc de 1947,
126,° da Independência e 59,0 da
República.
Eu:uco G, DuTr.A,
Morvan Fig'l.l:Siredo,

~~;:l~aS~a~'ao a~~gei?e8~~j~~~e~t~nJ~

cunítaí social,

ir - As alterações consignadas na

clausula. precedente deverão ser apro-

vacas em assembléta geral ec-'

..

nárla de acionistas, dentro do pI8.?G
õe tiO (sessenta) dias, contados da
data da publicação dêste decrete.
Art.. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentes vigentes, ou que vierem a vigorar, 360l'2 o objeto da autortzaçâc

a

lJU!,3 alude o presente decreto.
Art.. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.

Ido de Janeiro, 3 de agôsto de 1947,

126." da Independência
Rcpúbhca ,
EunICO

G

o

e

59,°

da

DUTIV\,

Morvan Figueiredo;

DEl0FLr:1TO 1,;[.° 23.490 r.:;; In:]'7

ne 9 DE AüÔ3TO

Declara. ele uWid(u'le pública a área
tle terra necesu~Tfa à construção da
linhg de trcnemísetio. àeetinoüa: a
interHr;ar os Sistemas da Comp::,n.hia

Ca,r1-~;ÕR Ge-ra'is de Energia Elétrica
e ele/" éC1npG,nhia Pviuia (1e Bietrícid':""i-e e anucriza a pí'imei1'a a pTOmeter a desaprur;-r(açCo.

o

F1'0Sid<2{:t", é'L0.

H.·8~Júbiica.

usando

da atrfbutçâc que Iha ccniere o artlgo 8'!. inciso L da Conscitulção e
tende em vlst.a o disucsto nos art.igos 151 do Código de .Aguaz e 3,° e 5.°
do Decrete-lei n.> '3.3\:·',), de 21 de jun110 de 1941. decreta:
Art. 1 ° E" declarada de utilidade

pubüca a -egumte área de terra ne-

ccssária à construção da linha
DECRETO N.? 23.4-89 - DE 8 DE
AGõSTO DE lM'7
Concede à sociedade "Transportes
li:faritimos CaciQue Limitada!' autorização para continuar a funcionar
.como em1Jrêsa àe navegação_de cabotagem, de acôrdo com ,o que '[7resC7eve o Dec-reto_lri 'i/.,o 2,784, de 20
ci-e novembro de 19-1{1,

, O Pr-esidente da República, atend'endO'ao que requaêu a sociedade "Tmng·,
. portes Marítimos Cacique Limitada",

autorizz.da a funcionar pelo Decreto

de

transmtssâo. autorizada pele Decreto

n.v 21 fll~~ ek~ H de 'JUt:Ubl'O de 1940 e
destinada a ligar a Usina São Jorge,
no ~'10 Pltangui à cidade doe Ptratrmrtm. passando pela ce Castro Estado
do Paraná. .oonforme p:::'ojeto e planta devidiOmcnt2 a.provados p.::-lo :Minis~
t:ro da Agricultura.
1) área de c2-m mil metro':> quadrados

(lOD.OODm2).

de

propri·::;cJ.ade

de

Eurico Bati~ta Rosas, N\õstOf Batista
Ros·.9.-s, Sílvio Batista Rc,sas e sua mulha Ang'u5!t.a Batista Rosas, situada

na Faz,vnds San~a Rosa .
Art, 2.° A Compar.hia Campos Gers.!s d", Erl.{;·rgia Elétrica fica

autoriza~
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da a promova a dese.proprtaçâo da
mencionada área de terra com Iundamento no art. 3.° \.. a usa!' da Iaculcadcvprevi-ta no art. 15 do Cit9.60
Decreto-lei n.v 3.36f modificado pelu de n v 4:. 1052. de 6 de março de
1$42.
Art. 3 o O presente Decreto entrará em vigor na da ta de sua publicaçâo .
.
Ar-I;. ~.o .Rcvcgam..s,;,; as dlspoaiçóes
em contrarto
Rio de Janeiro, 9 de agosto de
1947 126 0 da Indenendêncía e 59,0 da
República.

20A)3, de 17 de janeiro cte

Art. 3. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi0

çêc .

Art. 4. 0 Revogam-se 8.S dlsposlçêes
em contrárâo .
P..lo ele .Ianeiro, 9 de agôsto de 194:'1,
126. a Ciro Independência e 59. a da República..
:E-UP.ICO

G.

DU'1'l"A.

Domiel de ccrcoino.

.
EURICO G.

DUTR.'\.

Daniel de Carvalho.

DECPETO N,o 23.481 AGôSTQ

DE

DE 9 DE
1947

Reooluiá o Decreto n.o 20.413. ele 17
de janeiro de 1946, que transferiu
O: Em.jJ1:êso. Elétrica de I,ond1'ina
S. J. concessão pera o arrooeitamenta do ecuo de ApucCiruninha, no
rio elo mesmo nom3, Estcuio do PaTanâ:

O Pvesldente da República, usando
da atrtbuição que lhe confere o arti30 2'7 inciso I, da Constituição, e
0,2 ec-rtorrmriade com G disposto no
11)'t. Fe CIO Código de Águas, e tendo

em V::,t3 o que requereu a Empresa
Elétrica de Londrina S.

A. decreta:

Art . 10 Fica revalidado o Decreto
::0.{lJ.8, de 17 de janeiro dê 1245,
que tr-nsrenu à Empresa Elétrica de
Locd-ína S. A. a concessão para o
apr cvertamento, GJ., energia hldráuIkB. (2 salto de Apucaranlnha, no rio
do mesmo nome; município de Londrína Iestadc do Paraná
Parávrato ümco. O nraao esbabelecido "':J art. ~.o, Inciso IV, do mencionado Decreto, fica. prorrogado por
um i.! I ano
Art . 2. o Findo o prazo da conces8f(,0, tõda 8. propriedade da concessícná:'i:c oue no momento existir em Iunção exclusiva e permanente da. produção, transmissão, transformação e dlstribuiço de energia elétrica referente
ao aproveltamento concedido, reverterá ao Estado do Paraná, de acôrdo
com o que estipulam os arts. 165 e
166 do Código de Águas, mediante indenízaçâo, na base do custo hietóríco,
da capital não amortizado, deduzido o
fundo De estabilização a que se refere
o parágrafo único do art. 8.° do De-

11..0

C1'",1;0 D.O

19!;'7.

DECRETO N.o 23.192 -

DE 12 DE

AGó3'I'ü DE 19:1'7
Autorize: a EstroA{~ de Ferre Noroeste
do Brasil a reconstruir um ;arro im.
prestável.

O Presidente ria República, rsandc

da ata-íbuíçâo que lhe confere c artigo 8"7, número I, da Ccnstdtuíçâc,
decrete:
Artigo único. Flca a Estrada dS" Fer1'0 Noroeste do Brasil autonzada e.
reccnst.rulr o carro C. 6 de 2." .ilasee,
empregado no transporte de passagei1'05 é que S2 encontra em estado impres.tável, em ccnformtdaée cem . Q
projeto e o orçamento na Impo-cància
de C:'$ l6El.COei 00 (duzentos e .essenta "ê nove mil e sete cruzeiros}, 0'3 quais
com êste baixam, devidamente rubrfcadcs .
Rio de Janeiro. 1·2 de agôsto .íe 1947,
na.o da Independência f; 5'9.0 da República.
EURICO G. DUTR.'\.

Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.4:83 - DE 12 DE:
AGOSTO DE 1947
Declara ele utilidade pública /uixa de
terra a ser desapropriada pelo Minintério da Viação e Obras Púoticce,

O Presidente da Repúb.Ica, usando
artigo 8J, número I: da Oonsriunção e
doe acordo com o disposto no art 5.°,
alíneas h) e i), do Decrete-lei número 3.365, de 21 de junho doe 1941, decreta:

da atribuição que lhe confere

Artigo umco. Fica declarada 'ie uttuoace pública, para desapropriação
pelo Ministério da Viação e obras
Púbhcas, por intermédio da ·!i.t&trada
d-e Ferro Goiás, uma faixa doe .erre
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com a área de 1.180,410 me-tros quadrados, situada ~ntl'0 o quilômetro 51
do prvlOngam2:X1 LO Leopoldo re Bufhóes - Goiânia € a cidade de J01fenia. 6.2. estaca 2.550 à estaca 1.:"1'7-'1,
nê'c2ss.:\r~a à ccnetruçâo do trecho Itna! do rcfertdo prclcngamento a qual
S8eDconü'a figurada na planta que
com êste baixa, devidamente ruoríeada.
Rio dê Janeiro 12 de agôstc ôe 1947,
1?.G. o da Independência -e- 5'9.0 .ía R-~~
pública.
EU.RICO G. DU'I'EA,

Clc'üis Pceuivui:

vado pelo
novembro
ereto n.»
19'H, para

Decreto n.? 3.273, de 16 de
ele 1038, alterado pelo De6.9'19, de 19 de março de .
a Polícia Militar do Dlatrttc
F'edernl, passam a ter a seguinte reda0LJ:

"Art.

91,

2.0 Durante as férias anuais, que
serão de trtnta dias ccnsccutévos para.
o oficial e de vinte dias para o fun§

cionário civil, ambos terão direito a

tõdas as vantagens, como se estivessem
em serviço ativo".

"Art. 110, Os sargentos poderão goas férias de vinte dias anuais de
(,102 trata o parágrafo 2. 0 do artigo' 91
dêste Decreto, uma V·2Z que não haja
prejuízo para o serviço e a juízo do
Comando G2l'8,1".
>3:3.):

DECRETO N.o 23.q,9~ - DE 12 'DE
AGOSTO DE 1947
A.ut:oriza a cessão Le terreno uerten-:
-cesite ao patrimônio da Bstroâa de
Ferro Mc:deiTa-Mumcré.

o Presidente ,:3. República, usando
arc-íbuiçâo cue lhe confe-re
8.1'tigo 87, n." L da Ccnstdtuicâo .-: tenco
0'."0.1 vista o queconsta do p{G~,;S,~O uumero 10. 34C_I~7, do Departamento ce
Adm~n':.st.raçj,o'i.o Mlmsténo ca Viação -c; O::Jl"RS Públicas, decreta:
da

Artigo único. Pica autcrtsada a )~S
Sà0, ::0 Banco do Brasil. do :.p.YT8nO,
PHÜ'I1-Cé-nt02 ao pa trimônio da. gst.ra da
de FErro Madeira-Mamoré. situado em
Pôrto V"-::H10 Território F2d-8)").1
o

Guapcre, conforme a planta rue com
êste baixa. devidamente -ubiíca-ta pele
Du'cccr Geral do Depart.amenr.c N2.~
ciO:l18,J de Estradas de Ferr-o. sendo
atribuído a esse lote o valor de CrS
HLOC·Oo-n.
Rio d-e Janeiro '12 de agôsto de 947,
12·6. c ria Independência e 5·D o ria jtcpúollca .
EURICO G. DU'l'FA.

Clovis Pcetcnc,

DECRE.TO N.O 23.4.95 -

DE 13 DE

AGoSTO DE 1947

Dá nova redação ao 1)(lJ'ágrafo 2,0 do
artiço 91 e ao artigo 110, do Regraamenta aprovado pelo Decreto núm€·TO 3.2·73, de 16 sie novembro de 1938,
etteruâo pelo Decreto n. O 6.979, de
19 de março de lfj{l,

O Presidente da República, usando
da atribuição oue lhe confere o artigo 87, número ~I, da Constdtuíção, decr.eta:

e

Art. 1.0 O parágrafo 2.0 do artigo 91
Q artigo 110, do Regulamento aprc-

Art.. 2.0 :8ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as msocsicões em contrário.
Rio de Janeiro. 13 dê" ugôsto de 1947,
126.° da Indecanúência G 50,0 da Rauú-

blica ,

.

~

EURICO G.

DUTRA

Benedicto Cosia Netto

DECRETO F.o 23,496 - DE 13 DE
AGõSTO DE 1947
Extingue cargos excedentes

o Presidente da República, usando
ela 'atribuição que lhe- confere o artí-.
go 87, item I, da Oonstituíção, 2 nos
têrmcs ela artágo LO, alínea n, do Decreto-lei n.» 3.125, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Picam extintos 1 (um) curgc da ClaSS2 K da can-ch-a de E:cri\/3,0 ela Polícia do Quadro Permanente do Mlndstórlo da JUSti:]2 e Negócios
Interiores, vago em virtude da aposentadorla de Eleutérto Anaatácío da.
Silva: 3 (três) cargos da classe J, vag'05 em virtude da transferência paraoutro cargo de Ladislau Vlnhais Wetnberger e Joaquim BE-I1VE-Euto da Sil-

va e do falecímanto de Leonardo úe

Sousa Sobrinho; e·2 (dois) cargos da
classe I, vagos em virtude da exoneração 48 Antônio Placldino Bueno e da
nomeação para outro cargo de Berredito Rosa Pereira Borges, devendo a
dotação correspondente ser levada 2crédito da conta-corrente do mesma
Quadro do referido Ministério. .

>~.TOS
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Art. 2." Revogam-se as díepcsições

Art. 2 o Revogam-se as disposições
'13m contrário.

em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de agôsto da 1947,
126,° da Independência e 59. 0 da Repúbüca ,

Rio de .Ianeirn, 13 de agôsto de 1947,
125.0 da'Tndependência e 59.° da Repú-

EURICO

G.

blica ..

EURICO G.

DuTRA

Benedicto Costa Netto

Benedicto Costa, Netto
DECRETO N,o 23.487 DE 13 DE
AGOSTO DE 1947

Suprime cargos extintos

Art. 1.0 Picam suprimidos 2 (dois)

carreu-a

de

Guarda Civil do QU2dl'O Suplementar
do Ministério da Justica e Negócios

Iutericres vagos

em

virtude da apo-

sentador!a de Agencr Pereira FOTtê'S e

JOS2 da Rocha Gomes, devendo a da-

tação ccrr espondente SEr levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2 c Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Rio de .raneiro, 13 de agôsto de 194:7,
12ü.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DECRETO N.? 23.M.lS - DE 13 DE
AGOSTO DE 1947

Extingue cargos excedentes.

O Presidente da República, usando
da atribuícão que lhe confere o artigo 87, item r, da Oonstituiçâo, e DOS
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do De-creto-lei TI,o 3.195, de 14 de abril de
INl, decreta:

cargos da classe L da

DUTRA-

DUTRA

Benedicto Costa Netto

O Presid-ente da Repúulíca, usando

da aancutcão que lhe confere o artíco 8'[ item I, da Oonstituíçâo, e nos
têrmo~s do artigo 1.0, alínea a, do. De-

ereto-lei n.c 3. HJ5. de 14 de abrâl de
.1941, decreta:
Art. ,1.0 P;cam extintos 5 (cinco)

cargos da classe r da carreira de IX:tetrve do Quadro Permanente do Mi-

n.stértc da - Justi-;:.a e Negócios Inter.o-es, vagos em virtude da aposentadoria doe Alvaro Gom-es de Pinho e
e oa nomeação para outro cargo de

Ayenío Díniz Gonçalves, Armando da
Fonseca Geraldo Luchettí e Osmar
Pa van, 'dev.endo a dotaçào correspondente ser levada a crédito da. contacorrente do mesmo Quadro do referido. Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto
de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República .

DECRETO N.o 23.498 -

DE 13 DE

AGõSTO DE 1947

Extingue cargos eeceâentes
O Presidente da República, usando
tia

2. tribuíçâo

que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos

têrmcs do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.e 3. U.J5, de 14 de abril de
lS41, decreta:

Art. 1 ° Ficam extintos 2 (dois) cargos da classe I da carreira de Agente
de' Polícía (D. P. M.) do Quadro
Permanente do Mlnístérío da Justiça
e Negôcics Interiorea, vagos em virtude da promoção de Valdemíro Nunes de Mor-ais e Renato de Andrade e
1 (um) cargo da classe H, vago em
vh-tude da promoção de L9. mo de Ca-stro Rocha devendo a dotação cerrespendente ser levada fi. crédito da co»ta-corrente do mesmo Quadro do 1'erendo Mlnisterào.

EU!l.ICO-G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
DECRETO N.o 23.500 - DE 13 DE
AGÓSTO DE- 194·'7

Extingue cargos excetieniee,
O Presid-ente da, Repúolica, usando
da etrtbuiçâo que lhe contere o artago 87, item I, da Ccnstttulção, e nOG

têrmos do artdgo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 2 (deis) 001'gos da classe M da Carreira de Oomtsséric de Polícia, do Quadro Permanente do Mínistér!o da .tusttça e
Negócios Interiores, vagos em virtude
do falecimento de Alfredo Luís de
Oliveira e Alcides Varela de Figueiredo Rocha, devendo a dotação -correspcndente ser levada a crédito da

,O,TOS
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cont-a-eOl'l'e~ü'2 do mesmo ouaõro

do
referido Ministério.
Art. 2.° Rsvagam-s'€ as dispc-,siçóes

em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de agõsto
de
1947, 12D.o da Independência e 59.0 da
República.

MINl8TE2RiO DA GUERRA

Regulamento para o Gabinete
do Ministro da Guerra
CAPíTULO I

EURICO G. DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.? 23.501 -.'- DE 13 DE ,
AGêSTO DE 1947
Suprime cargo extinto.

O Presidente da Repút.Iíca, usando
da atribuição que 111-e contere o artigo 87, item r, da Constituição, e nos

têrmos do artigo L°, .alinea n, 6.0 De-

creto-lei

n.v

3.195, de 14 de abril de

1941, decreta:
Art. 1.0 Fica. suprimido 1 (um) cargo da classe N da carreira de Comissário de Polícia do cuaõro Suplementar do Mímstér;o da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude

DA FINALIDADE

Ar't. 1.0 o Gabinete do
Ministra
da Guerra tem por finalidade:
Auxiliar o Ministro no estudo dos
assuntos de sue atribuição funcio-

nal;

Manter ligação e as relações entre os diferentes órgãos do Ministério da Guerra e entre êste e outros
Ministérios e Depa:tamentos de Estado, e com a Justiça Militar;
Tratar dos assuntos relativos
à
disciplino, geral e ao Estatuto dos
Militares;
Tratar das questões relativas aos
oficiais generais.

do falecimento de Alvaro Conceição
d-e Oliveira, devendo a dotação corres-

pendente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério. .
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da
República.

.

EURICO G. DUT~A.
Benedicto Costa Netto.

DECP..,ETO N,o 23.5'02 ~ DE -13 DE
AGOSTO DE 1947
Ap1'úva o Regulamento para o Gabinete do Ministro dt] Guerra.

O Presidente da. Re-pública, usando
da aunbutçào que lhe comere o ar-

tigo 3'1, n." I, da Constituição, de-

ereta:

Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento para o G8.binet-e do Ministre
da Guerra, que com êste baixa essínado pelo General de Divisáo' Oanrcbert Pereira da Costa, Ministro da
Guerra.

Art.- 2.° Revogam-se as dísposicôes
em contrário.
aio de Janeiro, 13 de agôsto de
194'7; 12ô.o da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DuTRA.

Camrobert P.

da costa

CAPíT'ULO
DA

rr

CRGANIZAÇÃO

Art. 2.° O Gabinete se compõe de:
a) -

Chefia.

Divisões.
c) - Serviço de Transportes.
Parágrafo único. O Gabinete, para
atender a finalidade que lhe
está
'a-feta neste r~Egular[lento, e ainda
para cumprir outros misteres nao
previstos, mas que lhe sejam diretamente determinados pelo
Ministro,
dispõe de:
a) Chefe do Gabinete;
b) .Otíctats do Gabinete;
c) ~ Ajudantes de Ordens;
d)
Pracas do contingente;
e) ~ Funcionários civis.
b)

-

Art. 3,° A, Chefia compreende:
a) Chefe do Gabinete: Coronel
do Q. E. 1,1. A. G.
b) Oficial encarregado do s-erviço sigiloso: um tenente coronel do
Q. E. M. A., dispondo de:

Protocolo;
Arquivo;
c) Serviço de dactilografia.
C)
~ Ajudantes de Ordens: dois
capitães co Q. S. G.
_ d) ~ Consultor Jurídico, dispondo
de. um as.sístente e auxiliares cívls ,
a)
b)
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Art. 4. o As Divisões, em número
de duas, compreendem:

Ministro, não só para tornar conhecimento do ursunto, como também pata

1.a Divisão:
Chefe da 1.a Divisão: Coronel
do Q. T. A. ou do Q. S. G.;
b) Adjuntos da 1.0. Divisão:
dois tc n entes coronéis do
Q.
E. M. A. G.
um majo-r do "Q. T .. A.

sugerir nrovidêncías julgadas 2Cm'lSClháveis à solução final;
d) assinará "D:2 ordem", os do,

a) a)

-

um tenente coronel e três ma-

joies do Q. S. G.

-

um tenente
c)

C01'01181

Piscahzaoâo
um major dô Q.
d) Tesouraria
um capttãc do Q.
t» - 2.lJ. Divisão:

do Q.

r.

E.;

Administrativa:
S. G.;
e Almoxarffado:
l. E.

Chefe da 2.0. Divisão: um corcnel do Q. S. G.;
b) portaria;
c) protocole e fichário;
d) -ecáo de redação e meeanca)

gJ:afi8.';
c) arouivo:

a)

ccn üngente:
sala de transmissões.
Parágrafo único. a) a Portaria, o
f)

g)

Protocolo
e Fichário, a Seção
de
Redação e Meeanografía e o AQ.'-

quivo, têm chefes e auxiliares run-

cíonárlos cívls indicados pelo Chefe da 2,a Dívieãc:
b) o Contingente e a Sala de
Transmissões têm ás praças fixadas
de eco-co com os Quadros de dotaç ã o respectivos,

. tesA~'~~nl~~~een~e~~rViço de
a)

-

'I'ranspor.,

Chef-e de Serviço: Oficial do

Q. A. O.

b) . . . . :. Pessoal e material, fixados
pelo Chefe do Gabinete, de acôrdo

com as necessída.des cdo serviço.
CAPíTULO IH
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6.° Ao Chefe do Gabinete, compete:
a) Dirigir e coordenar todos os
trabalhos do Gabinete de modo a as-

SE;gdJ':U perfeita execução às ordens

emanadas do Ministro;

cumentos destinados a repartições do
Mmlsterio da Guerra. que
ne-essttem Informacõas para serem sohtrfonados;
e) receber e encaminhar cs :1'--:lltares. que desejem audiência elo Ministro. nos dias designados para kJ.1;
f) estabelecer normas 1)8.·;:a o
despacho entre os oficlals do Ga1.:dY'.2te ê o Minlstro:
Cf) suuertntender o servico de Asslstêncía Religiosa 0.0 Exército;
Parágrafo único. No exercício do seu
cargo, o Ohefe do Gabinete tem atrí.,
b11'!:~.Õ8S de comandante do corpo para
com o pessoal da repartlção .
Art. 7.° Ao o/icicll e?:.;:cií"rego.do do
serviço sigiloso, compete:

b) - distribuir o serviço aos Oficiais de Gabinete por intermédio do
Chefe da z.« Divisão;
c) - examinar, quando julgar necessárío, qualquer documento. processo ou ato administrativo oue deva ser
submetido à assinatura ou decisão do

-

Jaaer executar tôdus as

01'~

de-is do Chefe do Gabinete no que
diz respeito 8.0 serviço mterúo e ao
de representação do Mtnlstro:

receber. movimentar. assistir
datilografia e arquivar todos os decumentos sigilosos;
c) - executar os traõalhos de cripb)

8.

tografia ,
Art. 8,° /,08 Ajudantes de Orüens,

além de suas. atribuições regulsmcntaras . junto ao Ministro- compete:
-::o)

-

a Iígacâo com a subdlretoría

de Transp-ortes- (,'3. T. D.):
b) o Comando do Contingente;
c) - o policiamento interno do Gainnete:
d) a supervisão do Serviço de
Transportes.
Art. 9.° do Consultor Juruiico que
depende
dir-etamente -do Ministro,
compete a direção da Seção de Jus-,
ttca do Gabinete.
Art. 10. Ao Chefe e aos Oficiais A.djuntos da l. e Divisão, ond-e predorni-

nam os assuntos técnlco-admtrústrativos e de Estado-Maior, compete o
que SE. referir a:
a) ligação com a Secretaria e
Gabinetes da Presidência da Repúbüca .. com os órgãos dos poderes LegrsIativo e Judiciário e com as Missões
Milttares Estrangeiras;
b) -

Iígaçâo com os Ministérios do

Exterior e da Aeronáutáca, e com a.
Becretaría Geral do
Ministério da
Guerra: Cerimonial Militar; Comissões no estrangeiro: Desportos;
c) - obras militares, patrimônio e
aforamento: ligação com os Departa-

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Irl>:.ntos Técnico e de Administc-aoão,
eom as Diretorias de Obras, de E-:;.g:·enharia e de Transmissões. Lig::tç.§Q
~orrl o Mlmstérto da Viação e com a
Prefeitura do Distrito -Federal . Ligação com o Mímstérío da Fazenda (Serviço do Patrimônio da Unlãoj :
d' - aquísicâo no estrangeiro. Ma-

terlal para o 'Exército, em gerar. Assuntos Técnícoceconômlcos. Conussão

de Limites Ligação com o Depar-tamente Técnico (Arsenais, Fábricas e
Serviço Geográfico). Llgacâo com o
jnstituto Brasileiro de Geografia e
Es~atístk;a e com o Departamento de
Alirninistração (Diretorra do Materáal .
Béllco) ;
e)
promoções. Lígt.câo com a
Comissão de Promoções do Exercito.
Ordensvde Dia. Proclamações. Ligacãc com o Estado-Maior GR-raI. com
ó
Conselho de Segurança Nacional e
com o Estado-Maior do Exército (assuntos da 1.'" Subchefía) . Ligação com
o Ministério da
Marinha. Ligação
com a Bibliot8ca Militar;
1)

~

ina üvidade de oüctals. Iícen-

ç:",s e férias _ LIgações com o EstadoMaior do Exército (assuntos da 2.<'.
gubcheüa) e "Diretoria das Armas.

LIgação com a Diretoria de Motomecamzaçâo . Contíngcntes:
g)- - ensino militar. Oondecoracôes,
símbolos e distintivos.
Uniformes.
Estatística Mihtar ,
Ligação com o
Estado-Maior do Exército (Díretcria

ce Ensino) e com o
Ministérto da
Educação:
11) - justiça militar. Ligação com
o Superior Tribunal Militar e com o
Ministério da Justiça;
i) ~ movímentaçâo de oficiais. Li.,
gação - com o Departamento de Admir.istração (Diretorias do PeSS08,1, de

Saúde, Remonta e vitertnánai :
j) serviço militar. Reservas. Ligação com o Departamento de Administração (Diretoria de Recrutemento) . Ligação com o Ministêrio da Agrtcultura;
l) inatividade- de praças;
1n) vencimentos e vantagens, mcntepio e pensões e requlslçôes milita-

res . Ligação com o Departamento de
Adminístracâo (Diretoria de Intendência, movimentação de oficiais intendentes) e com a Comissão de Orça-

mento Ligação com o Ministério da
Fazenda e com o Tribunal de Oontas ;
n)

passagens e transportes. Caixa

Geral de Economias da .Guerra e Secretaria do Conselho Superior de- Dco..
normas da Guerra. Ligação com a Pre-

vídéncía dos Subtenentes e Sargentos;
o) funcionalismo civil; Ligação com
o Ministério do Trabalho e com o De-
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partamento Administrativo do scrvícc
Público. Ligação cem a Secr etarla G~e
1'-3,1 do Mlnístér!o da Guerra (pessoal
civil). Certidões.
Art. 11. A Fiscalizacõc Aâministratíoa rege-se pelas prescrições regula-

mcndares e normas gerais em vigor.

Art. 12 As f'uncões de Tesoureiro
e Alrnoxariie são exercidas ele acôrdo

com HS leis e regulamentos que regem
o assunto
Parágrafo único. A carga, que lhe

é afeta, SG!'á distribuída pelas diversas dependências do Gabinete, sob a
responsabilidade QZlS oficiais cu dos
runctonáncs, que nelas trabalharem,
tudo de conformida.de com o Regulamente n.c 3 (arb. 33, inciso 19 e artigo 53).

AJTt. 13.

compete:

Ao Chefe da 2.'" Dioieéa

a) dirigir e coordenar os trabalhos
do pessoal da Dlvísão, mantendo, para
1':;':;0, um quadro 0..2" dtstríbuíçâo das taretas, que incumbe a cada um realizar
nas diverens dependências,
b) organiza!' o exuediente destinado
à publicação dosatôs -ofíciaís no Diá-rio Oiicial c o que deve ser entregue

ao Chefe do Gabinete para distrfbulçâo
S8.Ia de Imprensa;
c) distribuir G pessoal de acôrdo com
8S suas apttdcts e ccnveniêncta do
serviço, podendo movimentá-lo no âmVtQ da Dívlsâo:
d) organizar, publicar e distribuir o
Boletim Interno do Gabinete, que deve
conter o "ciente" de todos os Orlciaís
.à

de Gabinete:

e) organizar a escala de ferras do
pessoal civil do Gabinete;
j) crgarrízar, nos períodos fixados na
Iegislaçâo, o boletim de merecimento
dos funcionários civis do Gabinete,
dando-lhe conveniente destino;

g) ab-Ir R corr-espondência ostensâva e distribuí-la Imedtatamcnte nos
Oricíaís do Gabinete" Fazer um relato das assuntos mais importantes,
c1!àl'i2mente, ao Chefe do Gablnebe:
encarr-inhar ao encarregado do Servico Slviloso a cOlTeSDOTI_d2YK;ia confi.,
denclal. secreta ou reservada:
h) fazer protoco-lar os dccumentos
e dar-lhes o competente d-estino;
i) manter em dia uma colecão das
leis, avisos e demais atos oficiais, para
consulta.
Art. 14. A Portaria compete:
(1.) receber a regtstrar em livro de
protocolo a correspondéncía oficial destinada ao Gabinete, sem abri-la: entregá-la ao Chefe da 2.a DIvisão;
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entregar aos destinatá-

rios a correspondência particular endercçada ao pessoal do Gabinete;

c) registrar e expedir a correspondência do "Gabinete, mantendo. a postos, para isso, estafetas, em ligação
com o Serviço de Transportes;
d) dirigir o trabalho de .limpeza geTal do Gabinete, cabendo-lhe a responsabilídade na conservação do material
que receber 'e que tiver de limpar.
Art. 15. Ao Protocolo e Fichário, que
constituem uma mesma dependêneía,
cabe:
A) Protocolo:
a) receber, da Porbarla, a correspondência oficial, abri-la, no caso de ser,
para isso, autorizado pelo Chefe da

2.0. Divisão, regtetrá-Ia, separá-la por

assuntos e coloca-la nas pastas dOI:>
Oficiais de Gabinete, o.e acôrdo com
o quadro de organlzaçâo do Gabinete,
entregando-a ao Chefe da Divisão;
b) separar a correepcnôêncía "urgente" e a que puder ser julgada como
tal, reg'lstrá-Ia ímediat.amente ~ entre.,
gá-la ao Chefe da Divisão;
c) enviar à Portaria, devidamente
registrada e datada, a correspondência a ser expedida.
B) Fichário:
a) fichar a correspondência ostensiva, recebida ou a ser expedida:
b) - anotar as fichas dos doc~men_
tos oficiais elo Ministério da Guerra;
C) organizar o fi-chário da legislação, em ligação com o Arquivo'
d) anotar as fichas dos req~leri
mentes cartas, telegramas e rádios;
Art. 16. A Seção de Redaçâo e Mecanoçraiia, compete:
a) redigir e passar a máquina
as atos oficiais, bem como os que forem .determínados pelo Chefe da Divlsâo .
bl '- mant-er em dia a colecâo dos
ates ofici.a.is expedidos,
inclusive os
decretes, encadernando-os, periodicamente e completando-os com índices
e outros elementos. que facilitem a
busca.
Art. 17. O Arquivo deve ser mantido de modo a permitir consultas rápidas. pelo menos dentro do último
quinquênío . Compreende:
a)· - coletânea completa de leis. regulamentos e "demais atos oficiais em
vigor;
b) coleção de Diários Oficiais, limítada à publicação do último Boletim do Exército;

E~;:ECUnVO

C) --- auarda '0 conservação dos documentos mandados arcutvar nc Gabíncue centro elos últimos 5 anos;
;1) - colação dr s Boletins do Exército dos 'iltímos 5 anos.
Pe rágrarc único,
Os documentos
que Ioreúi s-endo tomados dispensáveis
ao trabalho do Gabinete serão rccoIhldcs ao Arquivo do Exércíto.
Art. 18. Ao Ccntiçesüe cabe o Serviço de Or-dens elo Gabinete sob a respcnsa.bílidade . do Ch-efe da 2,0. Divisão.
Parágrafo único. Para a efetivação
oêsse s-s'rvIºo o Chefe da z.a Divisão
fará. a requisição das praças ao Ajudante de Ordens que comandar o
Contigente.
Art.

19.

A Sala

de Transrnissóes

tem as seguint-es características:
- privativa do Ministro e seu Ga~
bínete ;
- diretamente subordinada ao Chef-e do Gabinete (embora têcnlcamente seja à Diretcria de Transmissões) ;
superintender as comunicações
radiotelegráficas e telegráficas do
Gabinete;
- constituída por pessoal do Quadro de Radíotelegrafistas do Exército,
Iíxado d-e acôrdo com as necessidades
do serviço.
Art. 20. O Seroiec de T'tansportes,
supertntendido pOI' um dos Ajudantes
de Ordens, rege-se por mstruçôes
baixadas Dela Chefe do Gabinete ao
Chefe do Serviço.
Parágrafo único. Destina-se a atcndcrcs deslocamentos do Muustro, Chefe do Gabinete, Oficiais de Gabinete' e
Ajudantes de Ordens, bem -oomo tazcr
distribuição de correspondência.
Art. 21. Aos Oticiais de Gaomete,
da Chefia e das Divisões. compete:
a)
a representação do Ministro
cru cerrmônias e atos oífoiats de acõrdo com a .escala preestabelecida pelo
Chefe do Gabinete;
b) - o estudo dos anteuroletos de
lei de Interêsse do Minístárlo da
Guerra;
cl - o estudo das questões de ordem técnica e admírúau-atdva suumetidas à decisão ministería.l;
d) a redação dos despachos ministe-riais, pareceres, avisos, ordens do
dia, proclamações exposícâo de motdVos além do expediente que 1112 fôr
distribuído pelo Ministro ou pelo Chete do Gabinete;
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e) - 'O estudo do expediente ojtcial.
rçDue~<:E1Entcs, memcsiaís e, 0U,,1'OS do~

cninSlltCé,; que tratem de ínterésses
~~~~i;glt:~~;;\,s~~:~~6iQOS ou encaminha1> - <i ligação cem outros Minis-

téôGS cu Departamentos do Estado.
p:a:ófi~'a-;:o único. Os oüciau, de Ga-

binet': encarregados ia ligação com o
do Exército são oficiais

Ests(~D-Maior

do Q. E. l\1.

A.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O pessoal civil e militar do
transitorto, pcttendo o Ministro substituí-Io
4'::,

G:::biE'2t2 ai serve ;;lTI caráter
OUE1~W~:}-~o,

em parte ou totalmente.

Parágrruo único. Somente o Consuitor Jurídico faz parte do Gabinete
em caráter perman-ente.
Art.. 23. O onere do Gabmete, medíant.e normas gerais fixada", pelo

nistro

organizará

A:'t. 26, Os representantes da Imprema, acreditados no :'iIi.nisté~'io d-a
Guerra, 2-x:.t0Yld'31'-S"E-ão
rüretamente
com o Chefe do Gabinete.

.art. 27. As substdtuiçôes temperárias, ou nos impedimentos, serão reít8.S:
a)
a do Chefe QO Gabinete pele
Oficial de Gabinete mais graduada,
ou mais antigo;

b) - a do Chefe da V" DIvisão pele
ofícíal de Gabinete mais graduado, ou
mais antigo, em serviço na L''. Dlvísão;

CAPiTULO IV

Art..
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Mi-

instruções Particulan:s quando necessárias, para execução deste Regulamento.
Art. 21. Pelo menos uma vez por
quinzena haverá reunião do Gabinete,
ou de parte dêle, para tratar de as-

suntes gerais do serviço, quevpossam
Interessar a mals de um ofícdal .
l\. prcsicência dessas reuniões cabe

c) - a do Chefe da 2.:1. DIVisão por
um. dos Oficiais de Gabinete a critério do Chefe 00 Gabinete
Art. 28. Com exceção do Chefe d~
Gabinete e dos Ajudantes de Ordens,
todos OS oficiaís em serviço nu Gabinete cio Ministro são Oficiais de Gabinete.
Art. 29. O Chefe do Gabinete, 00

Oficiais de Gabinete, os Ajudantes de

Ordens e as praças do Oontlgente
farão jus a uma gratificação mensal
arbitrada pelo Ministro, variável se-

gundo as suas funções,
Parágrafo únícc . Aos servidores ct-

no Ohc;e de Gabinete

ou ao cücíal

vis serão abonadas gratificações de
representação,
variáveis segundo ~6
funções que desempenhem

Ar. 25. A fixação do

pessoal mili-

Art. 3D. Com exceção do Chefe 4..Serviço de Transportes os oficiais em

qu-e êle designar.

tar sará feita tom quadro organizado

·p210 ESl.-:3.G~o-M8.ior cio Exército e arc-oV3.'s'0 r-elo Mí •.nstro . O número de Iun.,
clonár.os será Ilxado na lotação numérica aprovada pelo Presidente da
República. Os extranumerários serão

os constantes das respectivas tabelas
numéricas.

serviço no Gabmete 'levem possuir tedos os ttpos de uniformes.
Art. 31. Os uniformes dos continues,

serventes e motoristas são fornecidos,
gratuitamente pelo Exército.
-

Río de Janeiro, 13 de agôsto de lf147.
General Canrooert P. da Costa.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.503 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1947

Art. 1.0 Fica o Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários autorizado a proceder à.
Declara de utilidade pública-e
autoriza a .âesaprcpriação de um . reclassificação do pessoal dessa autarquía, admitido até 1 de janeiro de
imóvel aeetsnuao ao serviço do
1944, observando o índice percentual
Exército Nacíctuü,
das melhorias percebidas pelo servidor
e a sua antiguidade, com afim de
O Presidente da República, tendo
corrrgir divergências de remuneração.
Em vista à § 16<10 art. 141, da Cor::.s._
tituiçs,o Federal, e usando das atrl§ 1.0 O índice percentual das memrições constantes do artdgo 87 da
Ihorías será representado em médio,
mesma Constituição, decreta:
anual, tendo por base o vencimf1lfP:
atual do servidor e o estabelecídô.fêni
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
1935, quando da criação do. Instituto,
pública, de acôrdo com os artigos 2.° para
o cargo inícial da carreira ou de
c 6. 0 , combinados com as letra a e b
carreira correspondente.
do artigo 5.°, tudo do Decreto-lei número 3.305, de 21 de junho da 194:1,
§ 2.° Nó caso de haver sido o sera desapropriação de um terreno mevidor transfertdo de carreira. ser-Ihe-á
dindc, aproximadamente, 3.730.348,00
computado o índice de melhoria das
carreiras anteriormente exercidas, na
012 (três milhões, setecentos e trinta
proporção de um. décimo.
mil e trezentos e quarenta e oito metros ouadrados) e bem assim 8.5 ben§ 3.° N5.o será atribuída recíassinfeitorias nêle existentes, conhecidas
cação aos servidores cujo índice persob a. denominação de Fazenda Pecentual na classe seja superior ao índitrone, situada no Município de São
ce médio da carreíra ,
José do Norte, Estado do Rio Grande
§ 4.°0 servidor atingido pelas disdo Sul € de propriedade atribuída a
Agostinho, Graclo Petrone:
_
posições do presente decreto será inArt. 2.° A despesa decorrente da
cluído -na vaga existente na classe que
desapropriação será custeada
pelos
lhe couber, ficando como excedente
r6CUl'SOS constantes da Verbà 4, Conquando não houver vaga na classe da
signação VT 14 19, do Anexo
carreira a que pertencer.
17 do Orçamento Geral da República,
aprovado p-ela Lei n.c 13, de 2 de janeiro de 1947.
Art. 2.° As diferenças de vencímenArt. 3.° Fica o Ministério da Guertos dos servidores atingidos pela rera. autoriza elo a promover a referida
clasaíflcaçâo determinada pôr êste Dedeeaprcpríaçâo, qu-e terá caráter urcreto serão contadas a partir de 1 de
gente para efeitos do artigo 15 do
Decreto-Ieí n.v 3.365, de 21 de junho
setembro de 1946.
de 1941.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
Art. 3.° A comissão instituída em
em vigor na data de sua publicação,
virtude do art. 2.° do Decreto-lei
revogadas as üíspostções em conte-án.c 9.010, de 21 de janeiro de 1946,
rio.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto .de pela Portaria n.? 121, de 19 de maio
de 1947, do Ministro do Trabalho, In1947, 12_6.° da Ind-e-pendência € 59.° da
República.
dústria e Comércio, atenderá, na exeEuruco G. DUTRA.
cução de seus trabalhos, às disposições
Canrobert: ·P. da Costa.
dêate Decreto.
DECRETO N.o 23.5à4
DE 14
DE AGóSTO DE HJ47
Autoriza o Presidente do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários a reclassificar o pessoal
dessa autarquia e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Co1. Leis - Vo1. VI

Art. 4.° ltste Decreto entra· em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de J anedro, em 14 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

F. '1
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ATOS DO PODER EXECUTIVO'

DECRETO N.' 23.505. DE 16 DE
AGOSTO DE 1947

Altera, sem aumento de despesa,
a Série Funcional de Médico da
Tabela Numérica Suplementar de
Extranumerário M ensalisla da Divisão de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção
Animal.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

ral, para execução, por parte' desta,
sem direito de exclusividade; do ser':'
viço de raotcrttrusão, na Capital da
República, devendo o referido con-:
trato ser assinado no prazo de trinta
(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, 16 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da República.

tigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:

EURICO G.

Art. 1.0 Fica transformada a função
de Chefe do Serviço Médico-Cirúrgico,
referência XL, a que se refere o De_
ereto n,v 20. 5:JS, de 24 de janeiro de

Clovis Pestana.

19.418" na de Mérãco, da mesma referência.

Parágrafo único. A função transfor-

mada continuará preenchida pelo reu
atual ocupante.
.
Art. 2.° :Este Decreto entrará {}ID
vigor na data de sua publícaçâo.
Rio de -Juneíro, em 16 de agôsto de
1947, 126. 0 da Jnuependêncía e 59. 0 da

República.

DUTRA.'

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N.o 23.506, DESTA DATA
I

Fica assegurado à Prefeitura do'
Distrito Federal o direito de manter,
na Capital da República, uma Estação de ondas médias, destinada .a
executar o serviço de radiodífusâo,
com finalidade educativa e subordinada às obrigações 'e exigências Instituidas neste ato.

EURICO.G. DUTRA.

Daniel de Caroalho,

DECRETO N.' 23.506 - DE 16 DTh
AGõSTO DE 194'7
Aprova as cláusulas do contrato a ser
celebrado com a Prefeitura do Dís-

trito Federal, para execução do eerviço de radiodifusão, na Capital da
República, pela Rádio Emissora Ra-

quete Pinto.

O Presidente da República, - tendo
em vista o Decreto n." 16.943, de 24
de- outubro de 194<1, e de acôrdc com
0- estabelecido no Decreto n.c 24.655,
de 11 de julho de 1934, e no regulamento aprovado pelo Decreto número 21.111, de 1.0 de março de 1932,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas as
cláusulas que com êste baixam, asstnadas pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas, do contrato relativo à con-"
cessão outorgada, pelo Decreto número 16.948, de 24 de outubro de
1944, à Prefeitura do Distrito Fede-

II
A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (lO) anos, a contar da data do registro dêste ccntrato pelo Tribunal de Contas, e renovável, por igual período, a juizo do
Govêrno Federal.

III
A concessionária é obrigada

a:

a) cumprir
tôdas as dispostçêes
constantes de leis, regulamentos e instruções vigentes ou dos aue venham
a ser criados, referentes ou aplicáveis
ao serviço .da presente' concessão;
b) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem prévia
audiência. do Govêrno Federal;
c) fornecer ao Ministério da Viação
tôdas as informações relativas à concessão que êste rlhe venha a solicitar,
bem como quaisquer esclarecimentos
que permitam ao Govêrno Federal
apreciar como está sendo ela executada;
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d) manter, na sede da Estação,
sempre em ordem e em dia, o registr.o de todos os programas e irradiações Iíâas ao microfone, devidamente autenticados, vedada a irradiaçãõ de programas ou debates de
earáter político-paetidárío, emitidos
dentro ou fora dos estúdios da emissora;
e)
irradiar, dtàriemente, os boletins ou avisos de serviço meteorológico, bem como transmitir. e receber, nos dias e horas determinados,
o programa nacional e o panaenerfcano;
f) submeter-se à ressalva de que
a freqüência distribuída à Bstaçâo
não constituí direito de propriedade
e ficará sujeita às regras estabelecidas nas regulamentos dos serviços de
radlocomunícaçâo, incidindo sempre
sôbre essa freqüência o direito de
posse da União;
g)
submeter-se aos preceitos instituídos nas convenções e regulamentos Intarnacionaís existentes ou
que venham a existir.

IV
A conccsstonácia se obriga a manter sua Estação em perfeito runcíouaanento. com a eficíênoia necessána, de acôrdo com as prescrições té-cnicas que estiverem em vigor ou vierem' a vigorar, não podendo irradiar
programas ou sessões por tempo superior a uma hora, salvo quando recreativos.
1

V

A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito a qualquer indenização:
a) "se. em todo o tempo, fô:r veriflcada a inobservância das disposições .contidas nas alíneas a, b, c e
d in fine da; cláusula rrt:
b)
se, em qualquer tempo, se verifica).' o emprêgo da Estação para
outras fins que não os determinados
na concessão e admitidos pela legislação que reger a matéria.
§ 1.° Poderá a concessão
concessão ser considerada caduca, a
juízo do Govêrno Federal, s-em qualquer Indenização, nos seguintes casos:

ser

a) se fôr ° serviço ínterrompldo
. por mais de trinta (30) días consecutivos, ou se vertfícar a íncapacidade da concessionária para executar o serviço, salvo motivo de fôr ...
ça maior, devidamente provado e
reconhecido pelo Govêrno Pederal:
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis
de penalidade.
§ 2. ° A concessão será considerada
perempta se o Govêrno Federal não
julgar conveniente renovar-lhe o
prazo.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de

1947.

-

Clovis Pestana.

DEGRE1JO -N.o 23.507 - DE 15 DE
AGOSTO DE 1947
Alierá o art, 18 do Regulamento para
tomada de contas às estradas de
ferro
fiscalizadas
pelo
Gooémo
Federal, aprovado pelo' Decreto número 23.035, de 2 de maio de 1947,
O Presidente da República, usan-do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:

Art. 1.0 Passa a vigorar com a
seguinte redação o artigo 18 do Regulamento, uara tomada. dê contas
às estradas de ferro Jíscalízadas polç
Govêrno Federal, aprovado pelo Deereto D.O 23.035, de 2 de maio de
1947.

"Art. 18. Sempre que a ecumulaçâo de determinados resultados,
apurados em tornada de contas
sucessivas, lnterecsar à observâncía de dispositivos contratuais,
legais ou regulamentares, ou
consta-r dos dados exigidos nas
instruções previstas no art... 33,
a ata constgnarú, destacadamente, 03 montantes acumulados até
ao período anterior considerado e
os novos totais êl.:CUll1U18,do.s."
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
RiO de Janeiro, 16 de agôsto de
194:7, 126.° da Independência e 59,0
da República.
EURIco G. DU'l'nA.

Clovis

Pestana.
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DEGRE'rO N.o 23.508 _ DE' 18 DE
AGÔSTO DE 1947

DECRETO N.o 23.509 - DE 18 DE
AGC>STO DE 1947

Transforma juncão na Tabela Numérica Ordiná1'ia de Extranumerário-mensalista da Escola tie Iniciação Agrícola do Amazonas, da Superintendência do Ensino Agrícola
e Vete1'inârio, elo Ministério da
4gricultura.

Transforma função na Tabela Numérica Criiinària de Extranurnerá~
ric-mensiüista ela Divisão de TerTas e Colonização do Ministério da
Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica transformada, em
armazenista, referência IX, a função
de bi'bliotecáriode igual referência,
da Tabela Numéríca Ordinária de

Iãxtranumaráa'io-rnensalista da

Esco-

la de Iniciação Agrícola do Amezonas, da Superintendência, do Ensino
,A,grí.c-ola e Veterinário, do Ministé-

rio da Agricultura.
Art. 2. o 1tste Decreto entrará
vigor na data de sua publicação.

Em

Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
19J.:7, 126.° da Independência e 59.°
da República..
EURICO

G.

Daniel

de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíçãc, de-

ereta:
Art. 1. o Fica transformada, em auxiliar de engenheiro, rererêncía XV,
uma função de tooógrato da mesma
referência, da Tabela Numérica Or-

dínária de Exta-arnimerár-io-mensahsta da Dívísâo de Terras e Colonização, do Depar.tamento . Nacional da
Produção Vegetal, do Ministério da

Agricultura.
Art. 2.° :tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de agôstc de
1947, 125.° da Independência e 59. o
da Re:pública.·

DU1'RA.

EURICO

G.

Carvalho.

Daniel

de

DECRETO N.o 23.510 -

DE

18

DE AGOSTO DE

DUTRA.

corvouio,

1947

Aíter« sem aumento de despesa,' Tabelas Numériuas Ordinárias de E:xtraraunerario-menscíista de repartições do seTviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ectdgo 8'1, item I, da Constituição, decreta:

Arb. 1,° Ficam alteradas, na forma da relação a-nexa, as Tabelas Numé__
ricas Ordinárias de Extranumerárlo-mensãltsta, r-eferentes a repartições do
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura.
Art: 2.° As funções transformadas' continuam a ser exercidas peles
seus atuais ocupantes.
.
Art. 3.° :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícação .
Art.. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .raneíro, 18 de agôsto 'de 1947, 126.0 da Independência e 59. 0 da.
República. -

.

EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

MINISTÉRIO DA AGiRICurr..T{JRA
SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

C. N. E. P. A.
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I
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SITUAÇÊÍO PROPOSTA

,
Tabela

Número

I
I

I Referência.

Séries funcionais

de

funções

I

I

I
I

Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escrítórío

1
1
1

Tabela

i

I

"'1

....

xr

X
IX.

I

A'1txiliar de escritório

T.a.M.
':Ç.O.l\1L
T.a.M.

II

3
I

\
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . i

!
1
1

::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . · ·.. 1

3

I
I

I

~sn

XI
X

8
g

IX

~

I

~

~

I

I

"'
§
K

.c. N.

~

E. P. A.

-

SERVIÇO

NiiCIGNll.L

:LE PESQUISilS

AGRONÔMICAS

-

SUEESTt,Ç7..0 E1?ERIM.ENTfl.L DE BARBA!..HJl.
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~
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funções

1
1

I
I

1

Séries funcionais
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I
I
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I
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I
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I

IX

I/T,oM

1

1
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Arrnazenista

\
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I
I

IX
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c; N. E. P. A. -

S;mVIÇQ NACIONAL DE PESQU~SAS

AGRONÔMICAS -

ESTAÇÃO EXPERIM:ENTAL DE SEnmÓ -'- RIO GRAmE DO NOR.TE

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

1 Re.ferêncía

Séries funcionais

de'

funções

Número

Tabela

de
funções

I
I
I
Feitor

1
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

,

1

Número

I
I

VII
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I
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DE PESQUISAS
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-
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I
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I
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I

c. N.E. P. A. -

I

I
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1
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Tabela

I
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Séries funcionais
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Séries funcionais
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1

Referência.

I
I

1

I
1I

.

1

I
I
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Tabela Numérica Ordinária
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I
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1

I
I

X
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I

C. N. E. P.A.

-

SERVIÇD

NACIONAL

DE PESQUISAs

AGRONÔMICAS

-

:E'STAQÃO EXPERIMEl~'!AL DE UNIÃO -

ALAGO....S

Tabela Numérica Ordirtária
SITUAÇÃO ATUAL

Número
d~
funções

I
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Séries funcionais

.

1

I Laboratorlsta
Lagoas)

-li

SITUAÇÃO PP.Cl'OSTA

I

(E. E. Sete]
i
I

Número
de
funções

Tabela

I T.O.M.

(E.I
I

i

Armazenista

XI

C. N. E. P.A.

-

SERVIÇO NACIONAL

VII

!Referência I

Séries runctcnais

1

.

X

1

I

1

T.a.M.

Tabela

I1

······1

1

1

Auxiliar de Agrônomo
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I
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e-

VII

8

1
DE PESQUISAS

AGRONÔMICAS

-
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SERGIPE

SITUAÇli.o PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

1
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Feitor

1

I
I Médico

1
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Séries funcionais
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,

I
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1
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I

I
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I
I
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xv

.

NÚl}l2IO

ce ,
funções

I
I

Séries funcionais
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Médico
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X

IX

xv

I
I

i

I

Tabela Numérica Cmiinúría

Tabela

'C.N.E.P.A.

-

SERVIÇO ,NACIONAL

DE PESQUISAS

AGRONÔMICAS

ESTAÇÃO EXPERnm::NTAL DE SETE LAGOAS -

MINAS GERAIS

SITUAÇtO ATUAL

Séries Funcionais

de

funções

. SITUAÇÃO PROPOSTA

II Referência

Número

'I'aoela

I

Número
I

de

2

IAuxiliar de Agri)nomo ..... I
Auxiliar de Agrônomo .....

I

Séries Funcionais
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X
IX

T.O.IvI.
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T.O,M.
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X
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g

I
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Auxiliar de Campo

I
C.N.E.P.A.

Referência

funções

I

1

i

I
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MINAS GBRAIS

Tabela itumér ica Ordinária
SITUAÇÃO PROPOSTA
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I
1
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Séries Funcionais
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Referência

Auxiliar de Agrônomo ..... \ .

I
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Tabelá
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C.N.E.P.A.

-

SERVIÇO. NACIONAL' DE PESQUISAS
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Tabela Numérica .Ordinária
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DECRETO N.? 23.511 AGÔSTO DE 1947

18

DE

DE

'

outorga ti companhia Industrial Fríburguense de Produtos. Químicos,
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de corredeiras situadas no rio Grande, distrito de
Riograndina; município de Nova Friburgo, Estado do Río de Janeiro.
..J
Presidente' da República, usando
da atríbutçâo que lhe- cC?ni?,l! o artigo 87, íncíeo I, da Cons.tl~Ulçao, e nos
têrmos do art. 150 do Código de Aguas
'(Decreto n." 24.643, de 10 de julho
de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terce-iros anteriormente adquiridos, é
outorg.ada à Companhia Industrial
Friburguens,e de Produtos Químicos,
concessão para o aproveitament., da
energia hidráulica das corredeiras situadas no rio Grande,_ dlstrlto de Riograndína, município ue Nova Fríburgo, Estado do Rio de .janoíro.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se
{:, utilização de enargta elétrica para
consumo exclusivo da concessionária,
que não a poderá suprir a terceiros,
IDeS11j:O a título gratuito, excluídas todavla, dessa proibição as vnas operálias da concessionária, desde que seja
gratuito o fcrnecímento de energia
que lhes fôr feito.
s 2.° Em porta-ria do Ministro da

Agricultura, por ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura de queda a aproveitar. a descarga. e a potência' concedida.
ArL 2.° Sob pena de caducidade
do present-e título a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisá-o de Ag,uas,
0.... Departamento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro do' prazo de trinta (3-0) dias após
a sua publicação.
'
II --'-- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da data em
Que Iôr' 'publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministério da
Agricultura.
lU -. Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Aguas para os fins d-e
registro até sessenta '(60) dias de-pois de registrado no Tribunal de Contas,
.'
IV - Apresentar, dentro do prazo
de um (1) ano, contado da data da
publicação do presente Decreto, à rerertda Divisão de Aguas, em três (3)
vias:
a) dados sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à de
cheia, bem como a variação do nível

dágua, a monbante e a jusante da .Ionte de energia a ser aproveitada;
b) planta em escala razoável da área
onde se fa-rá
aproveitamento da
energia, abrangendo a parte atingida
pelo remanso da barragem e perfil
do rio a montante e a jusante do lo-cal do-aproveitamento:
c) método do cálculo da barragem,
projeto, épura, justificação do tipo ado-tado; dados geológicos relativos a; terreno em que será consbruida a barra....
geen: cálculo e dimensionamento dos
vertedouros e das comportas, aduras,
tomada dágua e canal j e derivação;
seções longitudinais e transversais- orçamento; disposições que assegure'm a
conservação e a Iívre circula cão dos
peixes:
.
d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e psrfil com tôuas as Indícacôes necessárias e observância das escalas seguíntes: para as plantas, um pD1' duzentos
0/200), para os perffs, horizontal, um
por duze-ntos 0/200) e vertical um
por cem 0/100); cálculo e desenho do
assentamento e fixação dos blocos de
ancoragem; orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto 0 orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu r-endimento em
cargas diferentes em múltiplos de 1/4
ou 1/2 até plena carga; indicação da
velocidade caractertstlca de embalagen ou disparo: sentido de rotação e
indicação do engulímento com 25%.
50% e 100% de carga; características
de seu regulador e aparelhos de rrredíçâc: des-enho da turbina e discriminação do tempo de fechamento: canal
de fuga. etc. orçamentos respectivos:
f) justificação do tipo de gerador
adotado,sentido de rotação, tensão,
freqüência e potência calculada com
COS 0 que não exc-e-de a 0,7; rendimenta sob diferentes cargas, em múltiplos de 1/4 C·U 1/8 até plena 'carga,
i cspectívamente com COS
J = 0,7,
COS 0 .= 0,8 e aos 0 = 1.; regulação da tensão e sua variação: 'reguladores: qued-a de tensão de curto circuito; detalhes e caracterfstícas fornecidos pelos fabricantes: tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 no grupo motor
gerador ;
g) esquema g-e-ral das ligações;
h) para os bransformadores elevadores e abaixadores de tensão, as mesmas exigências feitas para os gerado-res; desenhos dos quadros de conte-ôIe com indicação de todos os aparelhos a serem neles montados; desenhos detalhados (planta e elevação)
das celas de baixa e alta tensão com
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indicação de todos os aparelhos a seTem nelas montados, bem como das
entradas
saídas dos condutores e

suas ligaçõe-s às barras gerais;

u desenhos indicando a saída da li~
nha de: aue tensão de transmissão,
pára-raíos, -bobinas de choque e ligações contra supertensôes ; projeto da
linha de transmissão: planta. e perfil
c, linha; cálculo mecânico e elétrico
com OOS 0 == 0,8; perda de potência;

tensão na partida e 11a chegada; dístáncia entre os condutores ;

1) projetos d-e-talhados dos editícics,
Inclusive cálculo de estabilidade e discrtminação dos materiais empregados:

orçamento 'detalhado para cada um
dos itens acima,
,
V - Obedecer, em todos os projetos,
às prescrições de ordem técnica que
forem determinadas pela Dtvísâc de

Aguas.
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura,
An.. 3,0 A minuta do contrato díscíphnar desta cOnCeES3.0 será preparada pela Dlvísâc de Aguas e suomeuda a aprovação do Ministro da Agrícultura ,
Al'e, 4,0 A concessionária fica obrtgada a construir e manter nas proxímtoacas do lo-cal' do aproveitamento,
o.ide e desde quando tõr determinado
pela Dlvtaão de Aguas, as instalações

necessárias 'a OOS'8l'V3.çõeS linímezricas
e mediçoes de d-escarga do curso dá. gua • cf'Jt vaí utilizar e a realizar as

observações de acordo cem .H.5 ínstruçêes da .nesma D1vis2,.-O,
,
Art, 5.0 A presente eorc.c-essão- vígorara pelo pTaZO o, trinta (3D) anos,
contados da cata do registro C.O respectivo contrato na Divisão de Aguns.
AI't,
tôda a
que no
c . .isiva

6.0 Plndo o prazo da concessão,
proprtecadc da oonccssicnárta

momento existir em íunçêo exc permaneirte da utilização da
energia mdráullcà referente ao aprovettamento concedido, revertera ao Estado do Rio de Janeiro, mediante '.ij},..mízaçâo na base do custo .histórioo,
isto é, do capital efetivamente invertido meEGS a depreciaçâo .
AJ.'~, 7,° Se o Governo do Estado do
Rio de ,j xneu'o não fízer LSO do seu dircito a essa reversão, caberá à C01'.cessionária a alternatdva co requerer
ao GOVêl'Y10 Federa] seja a concessão
renovada peJEI. forma que. no respectiVO contl'.8,'w' d'êv,erá esta'l' pr-evi~ta, em
-de n~stabz1ec~-r no curso dágE2., 9.5 suas
expensas, a situaçã,) anteri0r ao aproveitamento concedido,
Parágrafo único,' Par.a os efeitos
<lêstE' artigo, fica a coniJ€'ssioná!ria

obrigada 8,' dar conhecimento ao Govêrno Federal da decísào do Estado
do Rio de .jancíro, e a entrar com o
requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência desta até
seis «(j),a.TI-êSes antes do término do
respectivo prazo,
Art. g.c A concessionária gozará,
desde a data do regtstrc de que trata.

o n.v lIX do a.rb. 2,° e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de águas c das leis
esueciais sôbre a .natérla .
Art , 9.° O presente Decreto entrará
BYl1 vigor na data d..a sua apubücaçâo,
rev- -adas f1,S disoosicôes em centrário.
'
. ~
.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1947,
126.0 da Independência e 59,0 da República,
EURICO G, DDTF.A

Dcmiet- 'de Carvalho

DECRETO N.o 23,512 -DE 18
AGÔSTO DE 1947

DE

01;r[crgc a i-ln.iônio Saina.tti concess~o

para o aproveitamento da enermo

hiil;";iulica (ta cacticeira Fita Bnl.-n'ca sit'1lCtda no rio Cruzeiro, tíistrito?-- de'l'ü:[,imí, mun-i.cípío de Pieáade, Estado de Seio Paulo,

O Prestdeute da República usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 87, mcísc I, da Oonstltuíçâo, c r-as
têrmos do art. 150 do Código .de
Águas (Decr-eto número 24.643, d·;; 10
de julho de 193·1), decreta:
Art, 1. o RESpeik'1.Ç1c3 Ü'S direitos de
terceiros anteriormente adquiridos. é
outorguca a Antônio Sainattl "concessão parti o aproveitamento da energia
hidráulica da cachoeira Pita Branca,
situada no rio Cruaeiro, distrito de
'I'apíraí, município de Piedade, Estado
de São Paulo.
,.~ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a ,:1Jtura 0.'8 queda a aproveitar, a descarga e a potência concedidas.
§ 2, ° O aproveitam-ento hidráulico
destina-se à utüízacâo da energia para consumo exclusivo elo concessíonário,
ArL 2, o Sob pena de caducidade do
presente título o concessíonárlo obri~,
g"a-se a:
I - E-8gistrá-lo na Divisão de Aguas,
dentro de trint8, (30) dias após a sua.
public8.cão,
II ""7""- Assinar o contr~:Eo. dis':::iI)1inar
da concessão dentro do prazo âe ses-
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benta (60) dlaS~ contado d3;. data em
que for publicada a. aprovaçao da resp:::;ctl~a minuta pelo Ministro da Agricultura.
In -- Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Aguas, para os fins
de rsgistro, dentro cios sessenta (60)
dias que 52 seguirem ao registro do
mesmo no Trfbunal de. Oontea.
IV - Apresentar, em três (3) vias,
à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um (1) ano, contado da.
data da publicação de> .pl'€Sente Decreto:
a) dados s6b1'8 c regime rio curso
dágtis. a aproveitar, principalmente os
relatil'cs à descarga de estiagem e à
de cheia, bem corno 3., variação do
nível dágua a montante e a Iusante
dó local do aproveitamento;
b)
planta em escala razoável da
área onde se tará o aproveitamento.
da energia, abrangendo a parte atín-
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v - Obedecer, em todos os projetos, às préscríçôes de ordem técnica

que forem determinadas pela Dlvlsão
de Águas,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo PCodB1'8.0 ser prorrogados por a to do Ministro da Ag~'i
cultura.
Art. 3. 0 A minuta do contrato disciplinar desta conce-âo .será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação- do Minlstro da Agricultura.
- lut. '4. o O concessionário Jíca obri-

gado a construir e manter ns.s proxímidades do local do aproveitamento.
onde e desde quando for determina.to
peja Divisão .de Aguas, as instalacôes

necessárias a observações nmmstricas
e medícâo de descarga' do curse dágua
que vai utilizar e a realizar a') observaçôes de aoôrdo com as instrucôes
da mesma Dívísão.
~
gida pelo l'C1U8.nsO da barrage-m -e
Art. 5. o A presente concessão vigoperfil do .r!o a montante e a jusanre
do 10c2,l do aproveitamento:
rará pelo prazo da trinta (30) anos,
c-ontado da data do registro do res-,
c) método de .cálculo da barragem,
pectdvo contrato na Divisão de Águas.
projeto, é, pura, justificação do tipc
adotado: dados geológicos relativos ao
.àrt. 6. 0 Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade do ccneessíoterreno em qU'2 sei-a co-nstruída a
barragem; cálculo e dimensionamento
nárto que no momento existir em fundas comportas, aduras, tomada dágua
ção exclusiva e permanente da utdlízação da energia hídrálíca referente
e canal de derivação: seções Iongitu-dínais e transversais, orçamento: dasao aprvoeitamento concedido, reverteposições que assegurem a conservação - rá ao Estado de São Paulo, medíane a livre circulação dos peixes; .
te indenização na base do custo Justóv.cc, isto é, do capital efetivamente
d) conduto forçado: cálculo e jusinvertido menos a deprecíução.
tíffcaçâo de tipo -adotado, planta e
perfil com tôdas as indicações necesArt. 7. o Se o Govêrno do Estado de
sárias e chervãncià das escalas seSão Paulo não fizer uso do 8·3'.1 di ..
guintes: para as plantas, um por dureito a es-a reversão, caberá ao conzentos (l/200) para 03 perf'ís, horrcessionário a alternativa de requerer
zontaI,nm por duzentos O/200) e
ao Govêrno Federal seja a concessão
renovada pela rormn que, no respecvertical um por cem (1/100); cálculo
e d-esenho do assentamento e fixaçao
tive contrato, deverá estar prevista,
ou de restabelecer no curso dágua, as
dos blocos de ancoragem, orçamento:
suas expensas, a sítuacão anterior ao
e) edifício da usina: cálculo, proaproveitamento concedido.
.
jeto. e orçamento; turbina: justíncaç ã o do
tipo adotado, seu rendimento
Parágrafo único. Para oa efeitos
dêste artigo fica o concessionário
em carga:" diferentes, em múltiplos de
1/4 ou 1/8 até plena carga; indicaobrigado a dar conhscímento ao Goção da velocidade caracter.ístdca de
vêrno Federal da decisão do Estado
embalagem ou disparo; sentido de
de São Paulo, e a entrar com ore,
rotação e indicação da veíccidade Com querimento de prorrogação da con25%, 50% e 100% de carga; caractecesão ou o de desistência desta ate
rísticas de seu regulador e aparelhos
seis (6) me-S·2S antes do término do
de meúícão: desenho da turbina e dísrespectivo prazo.
crimínação do tempo de fechamento;
Art. 8. 0 .o concessionário gozará,
canal de fuga, etc., orçamentos .res-, desde a da ta do registro de que trata
pectívos:
o art. _5. 0 e enquanto vigorar esta
f) memorial" justificativo, Incluindo
concessao dos favores constantes do
orçamento global e detalhado de tôCódigo d-e .águas e das leis especíais
das as partes do projeto.
sôbre ta matéria.
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.Art. 9.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogdaas as disposições em contrário.
.
Rio de Janeiro, 18 de agôstc de 194'1,
12S0 da Independência e 59° da República.
EURICO G

<

l':URICO G. DUTRA,

Daniel de fiaTvalho.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 23.513, DE 18 DE
AG6STO DE 1947
r::."fica o art. LO do Decreto n.o 18.621,
de·15 de maio de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87;
n.c l, da Constituição, e nos termos do
Decreto-lei n." 1.985, d-e 29 de taneíro
de .1940 (Código de Minas), d-ecreta:

Art. 1.° Fica retificado o artigo pri-

meiro (1.0) do decreto númer dezoito
mil seiscentos e vinte e um (18.621)
dê quinze (15) de maio ôe mil noveccnt..s e quare.ata . .inco (1845) que
:r:.....,ssará· a ter a
.guinte redação:
r
autorizado o cidadão brasüeh-o
ndes Sacramen"'- " ''":8Edson
quisar calcário e .acsocíadcs em terrenos de sua propriedade, situados no
bairro Alegre, distrito
município do
Itapeva, Estado de _~w Paulo, numa
área de sessenta e dois hectares, trinta,' e três 2,1't:;:;
sessenta centrares
(62,c-50 ha) ...c limitada por um qua-

drtlátero que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta e oito metros
: ..33 m) , rumo . 1t::' e cinco graus e
trinta m'nutos sudeste (25° 30' SE)
magnético, da foz do córrego Monjclinho, arluente
ala margem direito,
do ribeirão do Frias, e os lados, a _ irt'
_ "sse vérbicr têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e oitenta e cinco metrc '3
C~" m) , sul; ._lU trezentos ·8 quinze
l1Ecl'OS (1.315 rm , crtenta e dois graus
e quarenta minutos sudoeste (82°40'
C?"n; duzentos e sete.ata metros (270
m) , norte (N); mil quatrocentos e
'trinta e dois metros (1.432 m) , sessenta e cinco graus e trinta minutos
nordeste (65° 30' NE) .:
A presente retificacão de
decreto não fica suj-eita ao pagamento
ti. taxa prevista no .art.. 17 do Código
de Minas,
Art., 2.°

Arb. 3.° Revogam-se as dísposíções
em ~ -ntrárío .
.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1947
126.0 da Independência' e 59.0 cJ:ã,
República,

DECRETO N.023.514
DE 18 DE
AGÔSTO DE 1947
Concede - à Carlos Kuenerz llfinera_
çdo Limitada
auiorizactio
parafuncionar como emprêsa de mine~'açtio .

O Presidente da. República, usenuo
da atribuição que l.he confere o artigo 87, n . ° I, da Constituição e
tendo em vista o que díspôa o De-oreto-Ieí n.» D38 ce 8 dê dezembro
de 1933, cecrcta:
Artigo único. E' c-oncedida 9. Carlos
K.llE'l.1'8l"Z Mineração Limitada, suceascra de Carlos Kuenerz & Cía . Limitada, sociedade por cotas da res-.
pccisabilidade
limitada, com
sede'
nesta. Capltaã, constdtuida por instrumento
particult..r d'3 doze (12)
de maio de mil novecentos e uuarent.a e sete <lG4'l), autorização para
funcionar COYil{) emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade obrt-

f,'i::,d9. r, cumprir
integralmente as
Icís e regulamentos em vigor ou que

vierem f v'-:gOY8..T sôbre o objeto da.
referida autorização.
Rio de .taneíro, 13 de agôstc de1~H7, 12GO da Independência e 59° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO :I'l.O 23.1::·15 - DE 18 DE
AGÔ:3TO DE 194,7
Concede a Cceemiro Gonçalves & Companhia Limitada .auiorieeçtio para
funcionar como ernlJrêsa de mineração.
O Presidente da República, usando:

da atribuição que lhe confere art. ~7T
n.? I, da ocnsututção e tendo em VlSta o que dispõe o Decreto-lei n.v 938
de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' con-cedida a Casemiro Gonçalves & Companhia Limitada, sociedade por quotas de responsaT
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bilidade limitada com sede no Sítio
pinhão, distrito de rrtrt, município de
Magé, Estado do Rio de Janeiro autorização para funcionar como' emprêsa de mineração, ficando a mesma
Sodedade· obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
'Rio de Janeiro, 18 de agõsto de 1947,
12-6.° da Independência e 59.° da Repú-

blica.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.O 23.516 -

DE 18

DEAGÔSTO DE 1947
Concede ã, Companhia Química
Industrial "Cit" S. A., autorização para funcionar como emprêsa de mi-

neroçõo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arn.v I, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe O Decretojeí n.v 938, de 8 de dezembro de 1933,
decreba.:
Artigo único. E' concedida à Companhia Quimica Industrial "Cil" S.
A., sociedade anônima com sede na
Capita-l do Estado de São Paulo, constituída por escritura pública de quinze (15) de dezembro de mil novecentos e quarenta e três (1943). arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob número dezenove mil
se-tecentos e setenta e nove 09.779),
por despacho de vinte e oito (28) de
dezembro de mil novecentos e quarenta e três t194'3). autonzacâo para
funcionar como emprêsa de minera'ção.. ficando a mesma sccíedade obrtgada a cumprir int-egralmente as leis
e regulamentes em vigor ou que vierem, a vigorar sôbre o obje-to da referida autorização.
Rio _de Janeiro, 18 de agôsto de
1947 126.° da Independência e 59.0 da
República.

tigo 37, n.? I, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o Decretolei n.v 938, de 8 de dezembro de 1938,
Artigo único .. E' concedida à Gesso
Brasil Limitada, sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, com .se~
de nesta Capital, constituída por íristrumento
arquivado- 8Gb o número
cento e vinte e dois mil seiscentos e
oitenta e quatro (122.684), em data
de vinte e quatro' (24) de fevereiro de
mil' novecentos e trinta e dois (1932),
do Departamento Nacíonal de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando a mesma socíedade obrigada a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigo-r cu que venham a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 18 de agôstó de
1917, 126.° da Independência e 59.° da.
República.

tdgo 87,

EURICO G.
Danie~

Duma.

de Carvalho.

DECRETO N.o 23.517 DE AGÔSTO DE 1947

DE 18

Concede à Gesso 'Brasil Limitttda autorização paTa funcionar como emtirésa ae mineração.

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o ar':'

EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 23.518, DE 18
AG6STO DE 1947

D~

Renova o Decreto n. 17.071, de 8 de
novembro de 1944
A

O Presidente da

República, usando

de, atribuição que lhe confere' o art. 87,.

n.? I, da.

Constituição, e tendo em
que dispõe o Decreto-lei
n.c 1.985, doe 29 de janeiro de 1D40
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 L.a renovada pelo prazo
vista

o

im:p;rürwg[PI01 ée um (1) a-tes, DOS têr,

mos da letra b, do art. 1.0 do Decretolei ~~.c 9.LUb, c:
de agôsto de 1946,
e autortzacão conferida ao cidadão
brasileiro Olemildes Teixeira de Siqueira pelo decreto número dezessete
mil e setenta B um '17.071), de .to
(8) de novembro de mil novecentos _~
quarenta e quatro (944) para pesquí.':.21' cassítertte e associados no mumcípio de São João dcí Rei, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.° O título da autorlzaçâo d-e
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste D2C'~to, pagará a taxa de
dois mil novecentos e cinqüenta cruzeíros (Cr$ -2.950,00) e será transcrito
no livro próp..'.o da Divisão de Fomento da
-cdução Mineral do Minístério da Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Ri' de .Janeíro, 18"de agôsto de 194-7.
126.0 da Independência e SS.o da
R~"" '-:~~1iC2".

EURICO G. DUTRA.

Dan:"

'"~

Canxüno,

DECRETO N,o 23:519, DE 18 DE
AGóSTO DE 1947

Renova o Decreto n.o 13.230, de 25

.

de agôsto de 1943

O Presidente da República, usando
6'" ~~.Íjljb~
-icue :'; "ere o 't.8'7,
n.v I, 'da Oonstttutcão, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei
n.? 1.985, de 29 de janeiro de- 1940
(Código de _Minas) -' combinado com
o Decreto-lei TI.o 9.505, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art ,

1.~

Fica renovada pelo prazo

improrrogável de um ano nos têrmos.
da letra b, do art. 1.°, do Decretolei TI,O 9.605, de 19 de -agôsto de 1946,
a autorízacão conferida ao cidadão
brasileiro Oscar Lopes de Figueiredo
pelo, decreto número treze m'" duzentos e trinta f13. 2S0), de vinte e cinco
(25) de agôsto de mil novecentos e
quarenta e três (1943) para pesquisar
Q1.19Ttzo e associados no município de
Malacacheta, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° O título da aut ríaacão de
pesquisa, que ,81':1 uma vis autêntica
'<,á"
-creto, paga-á
taxa de
dois mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
2.500,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
F'roduc..RO Mineral do Ministério da
Lgrk" "a.
Art. 3.° Revogam-se as ddsposíções
em
trárlo.
Río de Janeiro, 18 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
(c

Rep-(""'" <to
Etmrco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 2S.520, DE 18 DE
AG(Y3TO úE 1947

n.o

Renova o Decreto
19. 50S, de 24 de
açôsto de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.c I, da Constituição,
tendo em

vista

o que

dispõe

e

o

Decreto-lei

11.° 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com
o Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto
de 1846, decreta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo pr37.0
Improrrogável-de Um (1) ano, nos têrmos da lrt1·:l, n do 2"
LOdo Decretolei H.O D. pe5. de 19 de agôsto de 1946,
a autorízacâo conferido. ao cidadão
brasileiro Wasbíngton F'~'1Teir8~ Pires
pelo decreto número dezenove mil
Quinhentos e três (19.50S), de vinte
e quatro (24) de aaôst de mil nove,
centos e quarenta e cinco (1845). para
r'~",C1ui:=:i1r
vila retratárta 110 dtstrlto
e mu '~íni('1 de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2.° O título da autorização de
PPRdlÜ,,::8., O,lH será uma. via au:
>

dêste

Or -reto.

oaeará

a

taxa

de

trezentos cruzeiros (C1'8 300.00) '8 será
transcrito no livro próprio (1ft Divisão
de ta-mente da Prcc'ucâc Mineral do

Ministér-o da Agrinltura.

Art. 3,° Revogam-se as disposições
em coutráa-io .
Hio de Janeiro, 13, de agôsto 0e ,1947,
126.° (13 Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de corvaüio,

DEORETO N ° ~3. 5?1, DE 13 DE
AGÓSTO DE 1947
l-tV,tO'Yizrt. a Comnanhia Paulista dr>

'!fi~

-neractio a lavrar oroüa e assori(!.(!,os
no "71.~:'"f"i7)io de N01Ja Ponte, do Estado de l',I[inas Gerais.

O Presidente da República usando
da atrtbuícão 01J.2" lhe confere c art. '87,
I, da Coustdtutcão e nos têrmos do
Deereto-leí nv 1.935. de 29 d-e janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
D.O

Art , 1.0 Fica antortzaõo a Comnanhíu P"'111'sta de Mlneracão a lavrar
arsdla e- associados em terr'2110S sttuados no dlstrtto e município de Nova
"
do Es'::.do d )\,.1;"183 G-8Y8,lS
numa área, de duzentos e noventa (1
oito hectares e cinqüenta ares (298,50
l:.n) definida pcc'
-ono OUe- tem
1 1 vértice localizado à distância de
duzentos e trinta metros (2S0 rm , no
rumo
vnétíco oitenta e sete graus
sudeste (87° SE)
maruc mnlométrico nôveoentos e oitenta (km !18fl)
d" Rêde Mineira de Via-ção, no trecno
comprcendíco entre ar estacôes de
Araxá '- Almeida Campos e os lados,
a partir dêsse vértice os seguintes com.

prlmentos e rumos magnéticos: mil
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quatrocentos e sessenta e cinco metros
Ú .465 m) oitenta e cinco graus su ..
deste (85° SE); duzentos ~ setenta e
eínc metros (275 mj , 8e1<' araus e
trinta minutos noroe.s.e (6° 30' NW);
quinhento~ e quarenta metros (540 m) ,
quarenta e dois graus e trinta minutca
noroeste (42° 30' NW): mil e oito ..
centos e quarenta metros (1. 840 m) ,
iessete graus e trinta mínut
no.ics' (17° 30' NW); setecentos e ses;enta metros (760 m) , oeste (W); mil
cento e vinte metros (1.120 m) , sul
(S)
oitocentos e trinta metros (830
m) , tnr;
oito grau, sudoeste (38 0
SW) ; oitocentos e setenta metros
(P70 m) , quarenta e oito graus sudeste
(48° SE). EstaJ.torização é outorgada mediante as condições-constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arte. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e ~
de outras constantes do mesmo Código, nã-o expressamente mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.° A concesslonár.. da autorização fica obrigada a recolhe. aos
ootres. -ibtícos, na forma da lei,os
tributos que forem devidos à TI ',10,
ao Estado ao Munieípío, em cumprimento do disposto '10 art. 68 do CÓdígo de Minas.
Art. 3? .... _ a concessionária da au.,
tunzaçâo, não cumprir qualquer das
obrigações que 1118 incumbem, a autorír.açâo de lavra será declarada caduca
ou nula, na fc Da dos arts. 37 e 38
do Có:,igo de
:3.
Ar-t. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para _~ fins de lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Oódígo de
Minas.
Art. 5.° A ~~ü~_$sionária da autorízaçâc .será fiscalizada pelo Departamento Nac": -ia, ca Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
ArL 6.° A autorfzacão de lavra terá
por titulo êste Decreto: que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Minístério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de cinco mil novecentos
e oitenta cruzeiros (Cr$ 5,980,00).
Art. 7,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto vde
1947, 126",° da Independência e 59,0
da República.
l

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

Col. Leis -

V 01. VI

DECRETO N.' 23.522. DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autori-za a Companhia Geral de Minas
. a pesquisar bauxita e associados no
município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
número I, e nos têrmoa dos arts. 152
e 153 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a -Compa-

nhía Geral de Minas a pesquisar bau-

xita e associados em terrenos de sua
propriedade, situados no lugar denominado Retiro Branco, no distrito e
muníéípio de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, numa área de trinta
e seis hectares e vinte e oito ares
(36,28 ha) delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a mil
metros (l.000 m) no rumo magnético
dezoito graus nordeste (180 NE) da
barra do córrego da Olaria, afluente
pela margem direita do ribeirão de
Meio ou da Serra, e os lados, a partir
do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) , oitenta e um graus
sudeste (81° SE); quatrocentos e vinte
e cinco metros (425 m) , trinta e seis
graus sudeste (36 0 SE); quatrocentos
e sessenta e cinco metros (465 m) ,
nove graus sudoesté (90 SW); trezentos e .quarenta e cinco metros
(345 m) , oitenta e um graus noroeste (810 NW); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (455 m) , vinte
e oito graus nordeste (28° NE): mil
trezentos e noventa e· seis metros
(1.396 m) , sessenta e sete graus noroeste (67° NW).
Art. =.0 O titulo da autortzacão 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
Drvísáo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agõsto de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.

EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.'23.523, DE 13 DE
AGõSTO DE 1947
Autoriza a empresa de mineração
Companhia Paulista. de Mineração a

lavrar arçíui.eoesocuuios no

muni~

cípioàe Uceruíxi do Bsttuio de Minas

Gerais. . '

.

O Presidente da República, usando
'.~a atribuição Cju~ lhe confe.re o 5,:0 3'7,

iJ.;(J'l da Cr-isfitutçâo e::l1os têrmcs do
'Decreto;lei;n: 1.985, d:e:29 de janeiro
de 1940 (Código de Mina's) "decreta>
Art. 1.0 FIca autorizada a emprêsa
qé-'mineração Companhia Paulista, de

~1flnel'ação

a lavrar argila e associados
situados no distrito e mu-

em' terrenos

picipiode Uberaba, do Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e

"dois hectares e trinta e oito' ares (62,38
}la)" definida, por .um polígno que tem

um-vertíce localizado. à . distância de
seiscentos e -vinte 'e dois metros e quarerita centímetros (622,40,'m) , no rumo
magnético quarenta e séls graus e quarenta minutos.mordeste (46° 40' NE)
do marco quilométrico seiscentos e cín,
qüenta e quatro (km 654) da linha
da Companhia Mograna de _Estradas
de Ferro entre a estação de Palestina
e o poste telegráfico de Eli, e os lados,
&. partir dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos, e cinqüenta e três metros
(253 m) , Um grau sudoeste (lo SW);
setecentos e quarenta e três metros
(-743 m) , setenta graus sudeste . (70°
SE); duzentos e trinta e dois metros
(232 m),setenta graus e trinta minutos nordeste 00° 30' NE); mil cento
e quarenta m-etros (1.140 m) , vinte
e oito graus e quarenta e cinco minutos noroeste (280 45' NW); trezentos e sessenta metros (360 in), setenta
c sete graus noroeste (77t!. NW); seiscentos e cinqüenta é' dois metros
(852 m) , um grau .sudoeste (!O $'W) .
Esta autorização ·é.ôufO"rg~da mediante
as ccndíções constantes côa "parágrafo
ún~co~do.,arL 28, do' Código de Minas
~,_(i9s.,z.rts.

},2,' 33, 34 e suas alíneas,

aléril 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
.tr~butos que forem devidos à União,
IW;:Estado e a. Município, em cumpriment __ do disposto no art. 68 'do C6c5""0 de Minas.
.Art. 3.0 : Se .aconcessíonãna da eu,
torízaçâo não cumprir qualquer das
obr'
){.,3 que )p.~ J:Q.,Ql.;lmbcn, a auto-

rízaçâo de lavra será declarada caduca.
nula, na forma dos arts. 37 e 38C Cód,i
de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na
I-rma dos arts. 39 e 40 do Código de
Mim·~.

.art , 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada. pelo Departar-onto .xecicner- çl.a<Produçr.D Mineral
e zczara, dos favores diacrímínades no
art.:.7.1 do -ro-smo. Código.. ',' _.,"""',
Arb. .6.0 AautorizaçãQ delavra terá
per título êste Decreto, que será 'trans~
crito no livro próprio dá Divisão de
wom -to da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil duzentos e sesserres cruzeiros (Cr$ 1.26G,OO).
Art. 7.° Revogam-se as disposições.
em contrário.'
Rio -de.vJaneiro,'- 18
agôst-o.' de
1947, '1-26:0,da:~ Independência 'e 59. 0
dá República.

de

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.524, DE 18 DE
AGÕSTO DE 1947
A utoriza o cidadão brasileiro Anísio
Spinola' Teixeira a pesquisar calcário no município de Salvador, do
Estado da Battia,
O Pr-esidente da República, usando

da at 'buiçâo que lhe confere o art. 8'7,
t, os. Constituição e.nos têrmos de,
Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasiletro vé.nísio Bpínola 'Teixeira a
pesquisar vcalcário numa, área de- qu~
tc-ocentos" e noventa e cinco hectãrés
(495',·ha)·, sitliadano ,distrito: e. h:i1.L~t.;
cíplo de Salvador, do' Estado di Bahia
e· 'delimitada por um retângulo .tc .'.0
um vértice a dois -mil- e -cem-metros
(2.100 m) , rumo cinqüenta e' cinco
graus noroeste (550 NW) do ponto nordeste (NE) do cais de pedra fronteiro
à casa de Abílio de Almeida e os lados
que partem dêsse vértice com quatromil e quinhentos metros (4.500 m) ,
rumo oeste (W) e mil e cem metros
(1.100 m) e rumo norte (N) .
Art. 2.° O título da autoriza-ção de
pesquisa; que será uma. via autêntica
«êste Decreto, pagará a. taxa' de
quatro .., mil.:,. nevecentoa e cinqüenta
cruzeiros '(CrS·4.950,OO) e será transcrito/ no Jivro .próprdc 'da Divisão de

-pomento 'ih: Produção" Mineral do
.Mü:Üstério.da Agricultura:
Art: 3~0 "Revogam-se as disposições
:eru contrárío. '
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
lfr47, 128.° da _ Independência e 59.0
da República.

'Art" '3.0 'Revogam..:se as dísposlções
em contrário.

. RiCi 'de, Janeiro, 18 de' agôsto.. de
1947., 126.° da "Independênciaé' 59.0
da Repúblíea..
'.
EuRICO G. DUTRA.

EuRICO

G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho.
Daniel, de cas-oomo.
DECRETO N,o 23:526, DE 18 DE
DECRETO N.o 23.525, DE 18 DE

:AGóSTO PE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro A n:í.sio
SpinolaTeixeira a pesquisar calcário no município de Salvador do
Estado da Bahia.
'

o

Presidente da

da atribuição

República, usando

~'-:·<..lhe COJ1,f;.>,0. \'

CI"t,,37,

n.v X, 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 Anísio Spinola Teixeira a
pesquisar calcário numa área de quatrocentos e ,setenta e nove hectares,
cinco ares e setenta e cinco centíares (479,05 r/5 ha) situada no distrito e
município de Salvador do Estado da
Bahia ·e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a dois mil
e seiscentos metros (2. ÔOO m) , rumo
vinte e nove graus noroeste (29° NViJ)
do ponto nordeste (NE) do cais d-e
peôra fronteirovà casa de Abilio de
Almeida e cujos lados, apartit dêsse
vértice, .têm-os seguintes comprimentos
e rumos: mil cento e trinta e seis metros e trinta e nove centímetros
0.136,39 m) , oeste (Vil); dois mil
metros (.2~ 0-00, m) , oeste, (W); P..OV8-·
centos--métroa-. (900 m) quarenta e
cinco grausv.sudoeste (45°·8W); treaentos, metros .. (SOO,'m)l. oeste- (W)·
mnmetrcs (1:000 m) ;"sessent,a 'grauS
noroeste; (60~, l\l--W); mil ccnt« « noventae.sete metros (":~"ci"i.!.siib,enove
centímetros. (1.197,,59 m) , oeste CW)
mil metros (1.000 m) , sul, (8); cinco
mil metros (5.000 nn , leste (E).
Art. 2.° O título da autorização _.e
pesquisa, . qu,e$erá uma via autêntica
ôêste. Decreto, p:),~'lrá a taxa de
quatro rmi .é õitccentos. cruzeiros (Cr$
4.800,OG) 'e "será 'transcrito no livro
próprio ~'(ia::'Divisâ'o' de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
,Agricultura.

AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Anísio
Spinola Teixeira -a pesquisar calcário no mumieípío de Salvador, do
Estado da Bahia.

o Presiderr da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
ri.' I, da Constituiçâo e nos têrmos dd
Decr-eto-lei n.c 1.985, d,e29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Anísio Spinola Teixeira a.
pet-uísar calcárrc. numa área de quatrocentos e noventa e cinco hectares
(495 na) , situada no distrito, e ID1ll1icípío
Salvador, do Estado' da Bahia
e -tebmttada por um retângulo tendo
um vértice a milcsetecentos e__ qua;~
rente e um metros e quarenta e sete
centímetros (1741,47 m) , rumo oitenta
e oito graus qt-mze .a.nutos e vemqüenta segunrtos -r-roeste (88°' 15' 5G"
NW) do ponto nordeste (NE) do
cais. de, pedra-..fronteiro à. casa, de
Abilio de Almeida e "cs'·,ladçs, que
pari-em' dêsse vértice com quatro "mil
e quinhentos metros (4.500 m) , e
rumo oeste .(l,N)" mil e cem metros (l.100 m) rumo sul (8).
Art. 2.° O título da autorização de
pese.. .fsa, que será uma vía tautêntàca
dêste Decreto, pagará a" taxá- de
quatro mil' .noyccentos "e . -cmqüenta
cruzeiros (Gr$. ,4 ;950,00) e ..seré "transcrito. nó -··livro pr6Pl'i() 'da 'bÍvisaQ": de
Fomento daPróduçâo Mtnerafdo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio doe Janeiro, 18 de agôsto de
1947, 125.° da Independência e 59.0
da Repúblíca..
+

EURICO G. DUTRA.

Daniel de corixano.

ISO
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trócentos e vinte e nove hectares, oi.
tenta e dois ares e quatorze centiarea
(429,8214 ha) situada no ôistríto e
Autorize o cidadão brasileiro Anísio
município de Salvador, do Estado da
Spinola Teixeira a pesquisar calBahia e delimitada por uma linha po;
cário no município de. Salvador, do
ligonal que tem um vértice a quinhen,
Estado da Bahia.
tos e dezoito metros e oitenta e seis
centímetros (518,86 m) , rumo setenta
O Presidente da República usando
e quatro graus, trinta minutos e quada atribuição que lhe confere p art. 87,
renta segundos noroeste (74° 30' 40"
n.c I da Constituição e nos têrmr.._ do
NW)
do ponto nordeste (NE) do cais
De~:'eto-lei n.c 1.985, ~:e 29 de janeiro
de pedra .rronteíro à casa de Abílio
de 1940 (Código de Minas), decreta:
de Almeida e cujos lados, a partir
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
dêsse vértice, têm os seguintes combrasileiro Anísio Spinola TeixeiTa a
primentos e rumos: novecentos e vinte
1Y .squisa- calcr ':. numa área de quae quatro metros e vinte e seis centítrocentos e noventa e cinco hectares
metros (924,26 .mj , norte (N); mil
(495 ha) , síbuxdc no distrito e muniduzentos e qu- -enta e dois metros e
cípio de Salvador, do Estado da Bahia
oitenta e três centímetros 0.242,83 m) ,
e delimitada por um retângulo tendo
oeste (W);· três mil e quatrocentos
um vértice a mil __«centos e quametros (3.400 m) , sul (S); mil trerenta e um metros e quarenta e sete
zentos e noventa e dois metros e oirantímetroa (1741,47 m), rumo oitenta - tenta e três centímetros (1.392,83 'W1).
e oito .rraus quinze minutos e cinleste (E); mil quinhentos e vinte e
cüenta segundos noroeste (88° 15' 50"
três metros e dez centímetros (1.523,10
(NW) do
ponto nordeste (NE) do m) norte (N); setecentos metros (700
cais de pedra fronteiro à casa de
m) , trinta graus noroeste (30° NW);
Abíuo de ""-2-ida e os lados que
quatrocentos metros (400 m) , trinta
partem dêsse vértice com quatro mil
graus nordeste (30° NE) .
e quinhentos metros (4.500 m) , e
Art. 2.° O título da autorização de
rumo oeste (W), mil e: cem mepesquisa, que .será uma via autêntica
tros (1.100 m) rumo norte (N).
dêste Decreto, pagará a taxa de
Art. 2.° O título da autr-üz açâo de
quatro mil e trezentos cruzei-ros «rrs
pesquisa, que será uma via autêntica
11.300,00) e será transcrito no livro
dêste Decreto, pagará a taxa de
próprio da Divisã-o de Fomento da
quatro mil novecentos e cinqüenta
Produção Mineral do Ministério da
cruzeiros (01'$ 4.950,00) e será transAgricultura.
crito no livro .:;·óprio da Divisão de
Art. 3.° Revogam-se as disposições
Fomento (::0 Producão Mineral do Miem contrário.
nistério da Agricultura.
/
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
Art. 3.° - Revogam-se as disposições
1947, 126.° da Independência e 59.0
em contrário.
'
da T">"'núr:~·ca.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e '59.°
EURICO G. DUTRA.
DECRETO N.' 23.527, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947

da República.

Daniel ele Carvalho.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de canxüno

DECRETO N.o.23.528, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Anísio
Spinola Teixeira a -peequisar calCá1'io no município de Salvador, Bsiado da Bahia.

O Presidente (a .ccpúblloa usando

da atrábulção '1'-"- lhe confere o art. 87,
n.c I, da Constituição e nos têrmcs d([
Decre-o-Ici n.? 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. 1.0 Fica autorizado o cidadã-o
brasileiro Anísio Suínola Teixeira a
pesquisar calcário nU14a área de qua-

DECRETO N.' 23.529, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior a pesquisar piR
rita, calcário, minérios de titânio,
cromo, níquel, cobalto e associados
no município de Jacupiranga, Estado
de São P0ulo.

O Pres.oe:

~_~.
H.C'

da República usando

atríbuição que lhe confere o art. 87,

I, da Oonstituíção e nos têrmos do

Decreto-Ieí n.c 1.985, d-e 29 de janeiro
de 1940 <Código de Minas), decreta:

Ar-t. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alexandre Siciliano Júnior
a pesquisar pirita, calcário, minérios

ATOS

no
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de titânio, cromo, níquel, cobalto e
associados em terrenos devolutos situados no dístrtto e município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, numa
área de quinhentos hectares (500 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a seiscentos e oitenta metros (680 li), no rumo verdadeiro norte (N). da barra do ribeirão do Joelho, afluente pela- marsem direita ôo rio Turvo, e os lados
~ partir do vértice considerado, têm:
quatro mil e setecentos metros (4.700
rn) setenta e seis graus sudoeste (76°
SW) ; mil e duzentos metros (1.200 m) ,
sul (S); quatro mil setecentos e cinqüenta metros (4.750 m) , setenta e
ouatro graus nordeste (74° NE); mil
metros (L. 000_m) , norte (N).
Al't.2.0 O titulo da autorização ôa
lJesquisa, que será uma via autêntica
itêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Ci-S 5.000,00) e
será. transcrito no livro próprio da
tuvrsão de Fomento da Producâo Minera! do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
era contrário.
Rio de Janeiro, ·18 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59,°
da República.
EURICO G.

DUTR!\.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.o 23.530, DE 18 DE
AGÓSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Iíoâottc
Oliveira Coimbra a lavrar ouartzo
no mumicipio de Campo Belo, "Estado
de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição (;'1.·2 ,!12 confere o art. 87,
n.? I, da Constituição, e nos têrmos do
Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro
"de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arb. 1.0 Fica autorizado o c:,,:,.::::;.úa
brasileiro Rodolfo Olivei-ra Coimbra a
lavrar quartzo no imóv-el denominado
Serra, distrito de Cristais do munícípio de Campo Belo, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqüenta e
cinco hectares (55 ha) , delimitada por
um trapézio que tem um vértice localizado na confluência dos córregos da.
Serra e do Café e os lados, a partir
dêsee vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinco metros (1. 205 m) ,
setenta ,e dois graus sudoeste (720
SW); seiscentos e trinta e cinco metros (635 m) , trinta e três graus su,..
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deste (33° SE); mil cento e sessenta
metros (1.160 m) , cinqüenta e sete
graus nordeste (57° NE); trezentos e
quinze metros (315 m) , trinta e três
graus noroeste (330 NW). Esta autorização é outorgada mediante as condícões constantes do -nrágrafo 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 a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos 2, União,
ao Estado e ao Município; em cumprimento do disposto no art. 68 do Código 'c Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da aut:;::z:...âo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorieacão de lavra será declarada caduca.
o", nula, na forma dos arts. 37 e 38
Cóôiç;o de Minas.
Art. 4.° As propriedadea vizinhas
estão "ujeit~-ls' servidões de solo e
subsolo para os fins de lavra, na
101'11120 "os arts. 39 e 4:0 de Código de
:'"ínas.
Art. 5.° O concessionário da autoi-ízacão será fiscalizado pelo Departa-sito Nacional da Produção Mineral
c gozará dos favores-discriminados no
art. 71 do mesmo Códígo .
Arb , 6,° A autorização de lavra terá
per titulo êste Decreto, que será trans""';~'"" no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral ao Ministério da Agricultura, após (1 pagamento da taxa de mil e cem cruzeiros
(Cr8 1.100,00) ,
Art. 7.° Revogam-se as dlsposiçôes
em oontrárto .
Rio de Janeiro, 13 da agôsto de
1947, 126,° da Independência e 59.°
ela República.
EURICO G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.o 23.531, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a lamor bat'..xita e associados no município de Poços de
Caldas, Estado de Jl'!inas Gerais,

O Presidente da República, usando
tia e.tríbuíçâo
".~y contere o art. 87,
H,O I, da Constftuíção e nos têrmos do
Decreto-lei n.c 1".985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. L° Fica,a:.- . .zado o cidadão
brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a lavrar
bauxita e : 7- .ados em terrenos 81_

tuad.os "no lúgar.. denomlnadc Campo

Alegre" distrito' e" município de Poços
.~Ca!.da.s',.. ,Estado. de "'Iinas- Gerias,

de

numa área 'de duzentos e quarenta e
sete .heétares ,e ,rin~'~':~~' ares (24'"1,90

ha) , 'delimitada por um-noligono "misttlíneo r
tem um vértice locàlízado

na .confluêncía dos -o-rerios das Amoras e dos Cocais e os lados, ') partir
dêsse vértice têm os seguintes comprfmantos e rumos: margem esquerda,
para ,."...~--' »tr , C:J oórrea- éas Amoras
até

S~J?.

confluê .... r·", cem o córr-ego 'I'a-

aetecen-os.e noventa e seis metros (796 m) , oitenta e três grau- noroeste (2~1) IIf"W); quatrocentos 0' quarenta metros 44:0 m) , sessenta e quatro graus noroeste (64°' )JV'l); cento e
vinte e ouatro metros (124 m) , cínqttenta e quatro graus noroeste (54.°
Nw) : e margem direita de córrego
doa-Cocais, para tusante até o ponto
de partida. Esta autortzaçâo é outorgada mediante 1.5 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 Oôdígo.
não expressamente mencionadas neste
decreto.
.Art. 2.° O concessionário da autorização fica. obrigado a recolher aos
h;

cofres públicos,
forma da leí. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento- do disposto no"arb. 68 doCó.;"
digo 'Ae Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização, não cumprir qualquer das
obrigações que 111e Incumbem, a autortaacão de lavra será declarada caduca
ou nula, na .Iorma rdos arts. 37 e 38
'do" Oórâgo de Minas'.

mil-novecentos e. sessenta cruzeiros
«i-s '4,. 960,00)
,
. -Art.. ·i.: o Revogam-se es diposíções
em contrário;
F' de "aneiro, 18 de agôsto de
1947~ 126.° da Independência e 59/'
da República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel d(, Carvalho .

DEORETO N.o 23.5'32, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José
Joviano ãe Medeiros a lavrar iluorita no município de Santa LUzia Es'lado da, Pamiba.
'

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o art,
87, TI. o) .T, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí n.v 1.985, de 28 de- j{),_

narro d-e 194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasáleírc José Jovíano de Medeiros a
lavrar tluorita em terrenos do imóvel
denominado Salgadinho no distrito de
Oaapoâ, município de Santa Luzia, do
Estado da, Paraíba, numa área de onze
hectares, noventa e nove a-os e setenta
e quatro centdares (l1,99'14 üa) definida por um paralelogramo que tem um
vértice localizado à distância de setecento,", e três metros e quarenta centímetros <:703;10:'11) no rumo magnético cinqüenta e seis graus e trinta nu-

nutcs noroeste (56 030' NV'.[) , e-os lados
dive-rgentes dêsse vértice, o-s" 'seguiutos comprimentos e· rumos magnéta-r
ccs: seiscentos metros (60am) ;'qU2.rente e nove gráus e trinta minutos
sudoeste (49°,30' SW) e duzentos metrcs (2.D.Om) -quarenta graus e quarenta e cinco minutos noroeste <40°,45)'
NW). Esta autorização é, outorgada
.(1,.1"- 4.° As proprfedades vizinhas
mediante 'as condições constantes, do
estão' sujeitas às servidões de solo e ,parágrafo
único do art .' 28.. do Cédígo
sub-solo -para os: fins da lavra, na
dê 15:\11.2.3 e das . artigos 3?, 33,.34 e
forma dos arts. ·3r e 40 do Código de
suas altneas.. a10l:[1 das seguintes e de
Mínas .
outras constantes do mesmo Código,
Art. 5.° O concessionário da auto- não expressamente mencionadas neste
rização será fiscalizado pelo Departadecreto.
v-ento Nacional da 'Produção Mineral
Art. 2.° O concessionário da auto;
e gozará dos favores. díscrfm.nados no
rização fica obrigado a recolher aos
?,;:t.71 do mesma Cóôígo.
cofres públícoe, na forma da lei, 05
tributos que forem devidos à trnião. ao
.P-..rt. 6.° A autorização de lavra terá
por título ê te Decreto, que será trans- Estado e ao Munícípío, em cumpricrito 110 livro próprio da Divisão de mento d~ disposto 119 art. 68 do Código de Minas.
For. -to da Producâo Mineral do MíArt , 3.° Se o' concessíonárto da aUR
neral do Ministério d-a Agricultura;
após o-pagamento da taxa de quatro
torízação, não cumprir qualquer das

A'i'ÓS 'Dó':PDDER EXECU1'IvO

obriga;ções que lhe incumb-em, a' au"torizaçâo de lavra será declarada caduca ,ou nula, ria forma dos artigos
S"j' e Sô 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.' dGS 'artigcs '39 e'40 do-Código de
Minás '. . "
.
. ArL5.o O concessionário tia', autortzaçâo será fiscalizado "pelo. Departamento Nacional da Produção: Mdneral
e gozará dos, favores discriminados no
aru. 71 do mesmo Dódtgo.
Art. 6.° A autorização da lavra

terá por título êste Decreto, que será
transcrrto no livro próprio da Dlvísào
de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamentc da taxa de seis-centos cruZ{:Íl'OS (Cr$ 600,00) .

Art. 7. o Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 194'1,
126° da Independência e 59° da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.' 23.533, DE 18 DE
AGõSTO DE 1947
Autoriza o cuuulâo brasileiro Flor:::,cio
Dellarcle a pesquisar calcário, e cssocuulos no município de Itapeva,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
d . ",-~"buição que lhe confere o art. 87,
11.0 I, e 110S têrmoa dos arts. 152 e
153 da Constitui-çã-o" decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Florêncio Dellarcle a pesquísarvcalcác-io e assccíados em. terrenos
de sua propriedade, -sttuaoos na -Iugar
denominado BgiT'.o -dcs Ca vrúnas. ; di-strito e município' detIbapeva, Estado
de 88.0 Paulo; numa 'área-de -cento e
cinqüenta e três hectares .e cinqüenta
e oito ares <153,58 ha) , delimitada por
um polígono Irregular que tem um vértice no centro da Cachoeira do Ramlro,
próximo à confluência dos ribeirões
Fundo e Vermelho e os lados, 'a partil' do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticoa; cento e noventa metros (l20m)
sul (S); dois mil e sete metros e cinqüenta centímetros (2.007,50 m) , oitenta e nove graus e trinta minutos sudeste (89 0 30' SE) :- duzentos e oitenta e
cinco metros (285 mj , cinqüenta graus e
trint-a minutos nordeste (50° 30' NE);

cento e quarenta metros (140 m) ;vin:t<é
e' um graus nordeste (21° NE->;
trezentos e trinta metros' <-330 m) ,
vinte e um graus e quinze minutos noroeste (210 15' N.W); seiscentos e cinqüenta e sete metro.
(657 m) , setenta e oito graus: e, trínte
rnlnutos noroeste (73°· 30' NW);qui~
nhentos.e vinte metros (520 m)., vinte
e seis gra.üs e, trinta minutos noroeste
(26° 30' NW);,. novecentos e oitenta
metros (980 m) , 'quarenta e quatro
graus sudoeste. (44° SW); trezentos e
noventae dois meti·c', e, cinqüenta centímetros, (392,50 m) , quarenta e quetro graus e quarenta e cinco inutcs
noroeste (140 45' NW); seísccntcs e
trinta e cinco metros (635 m) , trinta
gn1,US sudoeste (300 SW) .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
mil quinhentos e, quarenta cruzeiros
(Cr$ 1.540,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revocam-se as díspostções
em con trárlo.
Rio de Janeiro, 18 de agôstc de
1'347, 126,0 ela Independência e 59.0
da R-epública.
EURIco G. DUTR,\.

Daniel de Carnaíno,

DECRETO N.O 23.534, DE 18 DE

,AGÕSTO

DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Epijânio
Mineiro de Sousa a pesquisar mica
e associados no, município' de SantalWaria do Súassuí, do Estado de)Winas Gerais.
O

P1"c':~~'.::.at8

da

l~'Jpública

usando

da .rtríbuição que lhe confere o art. 87.
n.v 1. e nos têrmos dos arts. 152 -e
153 da constittução, decreta;
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Epifânio Mineiro de Sousa
a pesquisar mica. e associados em te-rrenas de sua propriedade, na lugar de,
nominado Lavra do Encoberto, situada na Fazenda do Encoberto, distrito C.2 Maranhão, município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta e neve hectares, seis ares e noventa e nove centdares (19,0699 ha)e
delimítada por um polígono írregulaaque tem um dos vértices a novecentos
metros (900 m) , rumo quarenta e' crúcó
graus noroeste (45° NW)'maghétic(j~
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do canto noroeste (NW) da casa de
alvenaria do Generino, situada a trezentos e cinqüenta metros (350 m) ,
aproximadamente, da confluência dos
córregos da La vrinha e de Santana,
e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos metros
(300 m) , norte (N); oitocentos e vinte
e cinco metros (825 m) , quarenta e
cinco graus noroeste (45 0 NW); quatrocentos e quarenta metros (440 m) ,
vinte e oito graus sudoeste (280 SW);
quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m) , vinte e um graus sudeste
(21 0 SE); quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) , quarenta e cinco
graus sudeste (45 0 SE); quatrocentos
metros (400 m) , cinqüenta e seis
graus nordeste (56° NE) .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será u.ca 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. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 r.a agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
G. DUTRA.
Daniel ...de corucuo :
EURICO

DECRETO N.' 23.535, DE 18 DE
AGóSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
iWoreiTa de Sousa a -pesquisar calcârio e associaâoe no município de
Iiapeoa, Estado de São Paulo.
O PL~ "ente da República usando
da.atrábi.íção que lhe confere o art, 87,
n.? I, e nos têrmos dos arts. 152 e

153 da Constituição, decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Moreira de Sousa a
pesquisar calcário e associados, em terrenos de sua propriedade, situados nos
sitias Caviuna e Capuava, distrito e
município de Itapeva, Estado de São
Paulo, numa área de vinte hectares
(20 ha) , delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos e
cinqüenta metros (550 m) , rumo setenta graus noroeste (70° NW) magn tico do marco no centro da Oac~o~ira do Ramiro, situada nas proxímídades da confluência dos T'iileirões Vermelho e do Fundo e os

lados, divergentes do vértice constôcrado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos
metros (500 m) , vinte graus .nordeste
(20° NE); quatrocentos metros (400
m) , setenta graus noroeste (70° NW) .
Art. 2,° 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. 3.° Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de -Ianalro. 18 de agôsto de
1947, 126.° da Iooependência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de CarvauLv.
DECRETO N.O 23.536, DE
AGOSTO DE 1947

18 DE

Autoriza o cidadão brasileiro E/nesta
Liviero a pesquisa'!' ceuíim: e associados no município de São Bernoriio
do Campo, Estado de São Paulo.

O Presidente

~._.

.cepública usando

d.. atril.uíção qu-e lhe confere o arb. 87,
n.? I, e nos têrmos das arts. 152 e

153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Liviero a pesquisar
caulím e associados em terrenos de
sua propriedade situados no lugar denominado Vianas, no distrito e município de São Bernardo do Campo, Esta do de São Paulo, numa-área de seis
hectares, oitenta e três ares é vinte
centiares (6,8320 ha) , e delimitada por
um polígono mistdlineo que tem um
vértice na margem. direita da estrada
dos Vianas, no sentido de quem vai
de Sã-o Paulo para Víanas, a duzentos
e noventa e dois metros (292 m) , no
rumo sessenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (690 30' SE) magnétíco.. da barra dó ribeirão Saracantan,
afluente pela margem direita do rtbeírão cios Meninos, e os lados são
assim definidos: o prlmeíro <1.0) é a
margem direita da rodovia mencionada, numa distância de quinhentos
e quarenta e oito metros (548 m) , contados pela referida margem, na direção de quem se dirige para Vianas,
desde o vértice de partida supra descrito, o segundo <2.°) lado é um seg;menta retilíneo, com noventa e três
metros e oitenta centímetros (93,80 m) ,
que parte da extremidade do primeiro
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(Lt) lado com rumo sete
.~I]J.inutos sudoeste (7° 3D'

graus e trinta
SW) magnético; o terceiro (3.°) lado é o segmento retilíneo que parte da extremidade
do segundo (2.°) com rumo vinte e
cinco graus e quarenta minutos sudoeste (25° 40' SW) magnético e alcança
o ribeirão Saracantan ; o quarto (4.0)
la-doé o ribeirão Sáracantan, no trecho compreendido entre a extremidade
do terceiro (3.°) lado e o ponto em
que o dito ribeirão é cortado por uma
reta que vai do vértice de partida
acima descrito, com rumo quatorze
graus sudoeste (14° SW) magnético;
o último lado é o alinhamento que
parte do vértice inicial, com rumo qua.,
torze graus sudoeste (14° SW) e alcaf,l2~ o ribeirão Saracantan.
Árt.2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (01'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
.de Fomento da Produ-cão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.537, DE 18 DE
AGÔSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasíieiro Joviano
Jose de Souza a nescuisar mica e
associados no m.unicipio ele Salinas,
Estado de Minas Gereis.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.? I, e nos têrmos dos arts. 152 e
153 da Constdtuíção, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jovlano JOBé de Souza a pesquisar mica € associados em terrenos de
sua propriedade, na lccalídade denorní-.
nada Cubículo, na Fazenda Boqueirão',
distrito e município de Salinas, Estado
de Minas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares (48 ha) e deümit8:da por um retângulo que tem um
vértice 3, quatrocentos e vinte metros
(420 m) , rumo sete graus sudoeste
(70 SW) magnético, da _confluência
dos' córregos Oubícujo e Boqueirão, e
os lados, divergentes do vértice conslderado, têm os seguintes comprimen-
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tos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) , quarenta e dois graus
noroeste (42° NW); oitocentos meu-os (800 m) , quarenta e oito graus
sudoeste (48° SW),
Art. 2.° 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 pró ..
prlo da Divisão de Fomento cl'l Produção Míneral do Ministério da Agi-icultura.
- Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
J947, 126.° da Independência e 59. 0
da Rcuúblic:

EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 23.538, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro José
Ramos Dias a pesquisar Gere e associados no municipio de Ouro Préto,
Estado de Minas Gerais.

o

Fr8sid_211'

::.\2,

República US3nC:a

C" atribuição que lhe C:,;:1~'2re o art. 87,

Oonstituicão e nos têrmcc
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 Ramos Dias a pesquisar
ocre e associados em terrenos de
Washington de Araújo Dias, situados
no dístrtto e municínio de Ouro Pré to,
Estado de Minas Gerais, numa área
de três hectares e setenta e cinco ares
(3,75 ha) delírmtada DO'>?' um retângulo
que tem um vértice a oitocentos e setenta metros (870 fi) no rumo magné.,
tico setenta e cinco graus nordeste
(75° NE) do centro da soleira do
portal da capela da Faaenôa oateíra,
e os lados divergentes do vértice considerado têm: cento e cinqüenta metros 050 m) , oitenta graus sudeste
(80 0 SE) magnético; duzentos e cinqüenta metros (250 m) , dez graus
sudoeste (SW) magnético.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsta 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.
11.°

T

.
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Art. 3.° Revogam-se as .disposições
em contrário.

DECRETO N.' 23.540, DE 18 DE
AGOSTO DE 1947"

Rio .de Janeiro, 13 doe agõsto de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.

Autoriza o cidadão brasileiro Lourenço Sgarbi a pesqu{sar, areia retrotária, ca'1.aim e associados no rnuni~
cípio da Capital do Estado de São
Pctulo.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N ,0 23.539, DK 18 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Dario
Rodrigues Leite a pesquisar areia
silicosa no município de Queluz, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,'
n.v T, da Constituição, e nos têrmoa
do Decreto-lei n.°l.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
P.>IL 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasilc'ro Lourenço Sgnrbi a pesquísac
areia refratária, caulím lO! associados

em terrenos do lugar denominado

Campinínha, distrito de Santo Amaro.
município da Capital do Estado de São

Paulo, numa área de quarenta e oito
hectares e trinta ares (48,30 ha) delimitada por um polígono írregulajC' .~,
têm um vértice a duzentos metros
D..o '" da Constituição e nos têrmos do oue
(200 m) do entroncamento das estraDecreto-lei n." 1.985, de 29 de janeiro
das Interlagos e Zavuvus, no prolonde 194.0 (Código de Minas), decreta:
gamento desta última, no sentido da
pedreira Guacurt e os lados a partaArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
dêsse vórtice, os seguintes comprtbrasileiro Dario Rodrigues Leite a
mentes: oitenta e oito metros (88 rn) ,
pesquisar areia sílícosa.. em terrenos
trinta e três graus e trinta mtnutox
de propriedade de Horácio Moreira
sudeste (33° 30' SE); cento e quaSene, na Fazenda Boa Harmonia, disrenta e cinco metros (145 m) , trinta.
tríto e município d-e Queluz, Estado de
e três graus sudoeste (33° SW); cento
Sã,Q Paulo, numa área de onze hectae vinte metros (120 m) , quarenta e um
res e setenta ares (11,70 ha) delimigraus .e trinta minutos sudeste (410 30'
tada por um paralelogramo cue tem
SE); cento e dezoito metros, ·(118 m) ,
um vértice a novecentos meti-os (900
setenta e dois graus nordeste (720
m) , no rumo magnético vinte e" oito
NE); segue o alinhamento -ca direita
0
graus sudeste (28 SE) do canto esestrada Zavuvus _no sentjdc da pequerdo ,dn, Igreja Mata-ía" e os Iados.. da
dreira Guacun, numa distância de
divergentes dêsse vértice, os seguintes
trezentos €' noventa metros (390 mj :
comprimentos e rumos magnéticos:
da extremidade dêsse alinhamento, os
quinhentos metros (500 m) , sessenta e
seguintes comprimentos e rumos magsete graus sudeste (67° SE)' trezentos
néticos: setenta e três metros'_(73 m) ,
e vinte metros (320 m) , ;ess,enta e
sessenta c oito graus sudoeste (680
seis graus sudoeste <66° SVV).
S"<',"fj) .; cento e sessenta metros (160 m)-,
dez bTaUS sudeste 000 SE); ôuzentõá.e
Art. 2.° O titulo da autor.. ízacâo de
trinta e cinco metros (235 m) , setenta
pesquisa, que será uma via autêntica
e quatro graus sudoeste ('740 SW);
dêste Decreto. pagará a taxa. d-e
cento e dez metros 010, m) , quarenta.
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
e um graus e trinta minutos sudoeste
transcrito no livro próprio da' Divisão
(41° 30' SW); cento e trinta e seis
de Fomento da Produção Mineral do
metros (13.ô m) , trinta e cinco -r-ins
Ministério da Agricultura.
sudeste (35° SE); duzentos e setenta
Arb. 3.° Revogam-se' as disposiçõ-es e cinco m-etros (275 m) , quarenta e
em contrário.
oito graus sudoeste (48° SW); cento
e vinte metros (120 m)__, trinta e sete
Rio de Janeiro, 18 ~,'_ agõsto de
gr8.-US e trinta minutos sudoeste (3~'O 30'
H~47, 126.° da Independência e 59.°
SW); cento e trinta metros (130 m) ,
da República.'
setenta e quatro graus noroeste (74'
NW); duzentos e setenta e cinco meEURICO G. DUTRA ~
tros (2'75 m) , trinta' e três graus norDaniel de ccnxüno.
deste (330 NE); duzentos e trinta e
o

_ente .da República usando
atríbuíçâo que lhe confere o art. 87,
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cinco metros (235 m) , vinte e tr~s
graus noroeste (23 0 NW);. cento ~ OItenta metros (180 m) , tJ'ln~a e cinco
graus noroeste (35°NW) j. dêssc ponto',
com rumo magnético dez graus ,e ~rinta
nlinutos noroeste '(lO,o, 30' .,NW) •. até
a margem direita da estrada Interlagos; .por essa'. margem direita- ôa eatrada tntertanos, na direção de São
paulo, e pelo alinhamento da. citada
estrada, segue na distância de quínhentos e setenta metros (570 m) ;
dêsse ponto, os seguintes comprlme.ntos e rumos magnéticos: sessenta e
cinco metros (65 fi). sessenta e três
graus sudeste (63° SE); cento. e dez
metros (110 m) , setenta e um graus
nordeste (710 NE) até".o ponto de
partida.
Art. 2.° O título da autoriza-ção d-e
pes:_:~isa, que será mia via atil:cl,tl:;a
dêste "secreto, pagará a taxa de
quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
~90,OO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pl"Ooucâo Míneral do Ministério da Ac":'icultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ria de Janeíro, 18 de agosto ~r
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. Dtrma.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.541, DE 18 DE
AGOSTO DE 194'1
Autoriza .a cidadã brasileira zeonor
vítorímo pereira; como sucessora de

cem-

Prudente Pereira Filho, lavra?
lim no município de Lavras, do E.<; ..

taco de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o art. 87,
TI.o I, da Constituição, e. nos têrmos do
Decretc-Ieí n.v 1.f.185, de 29 "deijaneiro
de 194.0 (Código de Minas), decret

Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Leonor Vitorino Pereira,
como sucessora de Prudente. Pereira
Filho, a lavrar caullm em terrenos situaôos nos imóveis denominados .', ZBn~
das do Campo Limpo e da 'I'abatínga,
no distrito e município de Lavras do
Estado de Minas Gerais, numa área
à..e três hectares e oitenta ares (3,38·
hectares) dehmitada por um trapézio
que tem um vértice localizado à dístância de trezentos e quarenta e sete
metros

(347m), no rumo magnético

cinqüenta minutos" sudoeste (50' SW)
elo cuilômetro trezentos e oitenta e cinco (385km) da Rêde Mineira de Viação.
no trecho Lavras-Itirapuâ, e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes comur;'-~sntos e rumos .magnétdcos: duzen.,
tos e vinte e 'nové:JIl,~~ros",(229m), S8tenta e um graus eq\\.inze minutca
noroeste (71° 15' NW);' duzentos unetroa (200m), dezoito' graus e quarenta
e cinco minutos' sudoeste . H> 45' SW),
cento -e cinqüenta e 'um metros (151m) ,
setenta e uni graus e quinze minutos
sud-este (71° 15' SE) ;' duzentos e quinzemetros (215m), quarenta e um g~_,Js
nordeste (11° NE). :Est&-. autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único, do art.
28 dei Código de Minas e' dos artigos
B~~. ~.." 31 e suas alíneas, além das se~~
gulntcs e de outras constantes do mes,
me Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art, 2.° A concessionária da autorízação fica obrígaôa a recolher aos coI

"res públíecs na forma daid, cs tríbutc que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumpri-

m-ento d.CJ rr'sccsto no art
cU;,

j

68 do CÓ-

de Minas.

Art. 3.° Se a concessionária da cutorlzaçãc, não cumprir qualquer das
obriguçôes que 'lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma. dos artdgos 37
e 38 do Código doe Minas.

Art. 4.° As

propriedades vizinhas

estão sujeitas às. servidões de solo e
subsolo. para os fins da lavra, na rorma dos arttaosBa e 40 do Código de
Minas,

Art. 5,° A concessionária da, amorízação será fiscalizada pelo Departamento Nacional...da' Produção Mineral

e gozará dos favores.tdiscrímínados no
art. 71 do mes~() Código.
Art. 6.° A antortzacão de lavra. terá
por título, êste Decreto" que será transcrito no Uno próprto da Divisão de
Fomento às. Produçâo-Mineral do lVIi"
nistério da Agricultura, após o paga}'.ento da taxa de seiscentos cruzeh-os
(Gr;~ 600,OO~

.

Art. 7.° Revogam-se 3.S disposíçõ-s
em contrário ..
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
19-17, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel

de

Carvalho.
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DEORl!:TO N.' 23. 542 ~ DE 18 DE
AGÕSTO DE 1947
Autoriza o cidadão
brasileiro Jader
Gomes Hudson a peequiscr areia,
argUa, caulim e cassiterita nos municípios de São João ae: Rei e Ti-

radentes,

no

Estado

de il1inas

Gerais.

o Sr. presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere' o art..
87 número 'I, da Constituição e nos
tê~mos do Decretc-Ieí n , c 1.985, de 29
de. Janeiro de HJ40 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jader Gomes Hudson a pes-

quisar areia, argila, caullm e cassiterita nos legares Oolonia, Granja Dona
Odete e Maria Joana distritos e muriicípios de São João dei Rei e 'I'iradentes

Estado de Minas Gerats,
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numa área de sessenta e nova hectares
cinqüenta e seis ares e trinta e cinco
centdares (69,5635 ha) delimitada por
um polígono

irregular que tem um

vértice 2_ setscentcs c trinta e cinco
metros Ui35-m)- no
rumo magnético
setenta gráus e trinta minutos sudesbe
(70. ° 3D SE) da ponte da. rodovia 83.0
João 0.01

Rei-CorÔ2~S

SÔb1'8 o cora-age

Maquiné e os ~adGs', a partdr dêsse
vértice, os seguintesccomprfmentos e
rumos magnéticos: trezentos metros
(300m), sessenta graus nordeste
(fiOO NE); mil trezentos e vinte .set,e
metros (l.32'lm),
sessenta e cmeo
graus sudeste (6:'5° SE); c-ento e. setenta e três "metros (173m), cinco
graus e trfnta minutos sudeste (5° ~O·
SE); mil cento e vinte e seis m~t~o$
o 12.Sm) , oitenta e quatro i:'aus e trmta minutos (84°,30' S\V); oitocentos e
doze metros (812m), vinte e sete graus
noroeste (27° NW). '
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decr-eto, pagará a taxa d-e setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de F-omento da Produção Mineral do
ML'1.istério da Agricultura.
'
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio 6::0 Janeiro, 18 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.543, DE 18 DE
AGõSTO DE 1947
Autorize a cidadã brasileira Sera/inu
Barbosa de Meneses a pesquisar
água mineral no município de Pont(l
Grossa do Estado· do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuicâo Que lhe confere o art. 87.
11.° I, e nos têrmos dos arts. 152 e
153 da Constituição, decreta:
Art. L0 Fica autorizada a cldauâ
brasileira Serafina Barbosa de Meneses a pesquisar água miner~l.em
terrenos de sua propriedade no Imóvel
denominado 'São José, distrito de
Itaiacoca município de Ponta Grossa,
do Estael~ elo Paraná, numa área de
quatro hectares (4 ha) , delimitada por
um ouadrado de. duzentos metros
(200
de lado que tem um vértice
a setenta e três metros (73 m) , na
rumo magnético vinte e cmco graus
s . . t deste (250 SE) da confluência dos
córregos Fonte pérola e da Mina e 0:-;
lados, divergentes dêsse vértice, os
rumos magnéticos sul (8) e leste (E).
respectivamente.
Art. 2.0 OAitu10 da autorização ôe
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
Mínístérío da Agricultura.
ATt. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
R-io de Janeiro, 18 de agôsto de

m)

-<,:'

1947, 126.° da I: .tcpenõêncte e 59. 0

üa H,o""""'llc:a.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.54.4, DE 18 DE
AGóSTO DE 1947
Au.toriza o cidadão brasileiro Jacob
. Klabin t.ater a pesquisar argila,
areia e associados no -mumicipio (le
Guarulhos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
u. I, e nos térmos dos arts. 152 e

153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão
brasileiro -Iacob Klabin Lafer, na qualidade de administrador do condomínio da Fazenda Bela Vista, no bairro
dos Macedos, distrito e município de
Guarulhos, Estado de São Paulo, a
pesquisar areia, argila e associados,
numa área de cento. e vinte e oi Lo
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hectares \ e oitenta e quatro ares
(128,84 ha) , delimitada por um políseno irregular que tem um vértice a
trezentos e quarenta e oito metros e
cinqüenta centímetros (348,50 m) , no
rumo vinte e nove graus e quinze minutos sudeste (290 15' SE) do marco
quflométr.ao número dezoito (km 18J
da Estrada de Rodagem GuarulhosNazaré e os lados, a partir dêsse vertíce, os- seguintes comprimentos e
rumosi. duzentos e setenta e quatro
metros (274 m) , setenta e sete graus
e quinze minutos nordeste (770 15'
NE); noventa e dois metros (92 mi ,
eínqüenta e nove graus e trinta e um
minutos nordeste (590 31' NE); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (87,50 m) , sessenta e três
graus nordeste (63° NE) ; quatrccentoa'
e quarenta e cinco metros e" vinte centfmetros (445,20 m) , cinqüenta e nove
graus e trinta minutos nordeste (59 0
30' NE); cinqüenta metros (50 m) , setenta e seis graus nordeste (760]
NE); quarenta metros (40 m) , B()~
tenta e oito graus sudeste (78° CE);
quarenta metros (40 m) , oitenta e dols
graus sudeste (820 SE); cento e dez
metros (110 m) , oitenta' e oito graus
sudeste (88° SE); vinte e oito metros
(28 m) , cinqüenta e cinco graus nordeste (55° NE); trinta e sete metros
(37 m) , sessenta graus nordeste (600
NE); cento e cinqüenta e seis metros
(156 m) , oitenta e oito graus sudeste
(88° SE); cinqüenta e .oito metros
(58 m) , "treze graus e cinqüenta .uínutos sudeste 03° 50' SE); sessenta
e um metros (61 m) ,dezoito graus e
quarenta minutos sudeste (18° 40' SE) ;
cento e setenta e nove metros 079 m) ,
nove graus e trinta minutos sudeste
(90 30' SE); setenta e sete metros
(77 m) , oito graus sudeste (SO SE);
cento e quarenta metros (140 m) , sul
<S); trinta e cinco metros (35 rm ,
dezessete graus e· cinqüenta minutos
sudoeste (17° 50' SW); cento e sessenta e seis metros (168 m)., trinta e
sete graus sudeste (37° SE); cento e
oito metros (108 m) , vinte e quatro
graus e quarenta minutos sudeste (24']
40' SE); cento e sete metros (107 m) ,
nove graus e quarenta e cinco minutos
sudeste. (90 45' SE); setenta e cinco
metros (75 m) , quinze minutos sudoeste (15° SW); c-ento e dez· metroa
(110 m) , trinta e três graus e vinte
minutos sudoeste (33° 20' SW); setenta e cinco metros (75 m) ,.setenta e
cinco graus noroeste (75° NW); cento
e sessenta e oito metros (168 m), sessenta e um graus e trinta e cinco mtnutos nOl'oeste(61°35' NV'n; clnqüen-
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ta e sete metros e cinqüenta centímetros .(57,50 m) , oitenta e cinco. graus e
trinta minutos noroeste (850 30' NW);
trinta e cinco metros (35 m) , sessentae quatro graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (64° 45' SW); vinte e
três metros (23 m) , quarenta e cinco
graus sudoeste (45° SW); duzentos e
trinta e quatro metros (234 m) , quarenta e quatro graus e quarenta e
cinco minutos sudoeste (440 45' SW);
duzentos e oitenta metros e cinqüenta
centímetros (280,50 m) , setenta graus
e trinta minutos sudoeste (70° 30'
SW); cinqüenta e seis metros (56 m) ,
quarenta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (490 30' SW); oitenta e nove
metros (89 m) , vinte e quatro graus
e qua-renta e cinco minutos sudoeste
(24° 45' SW); cinqüenta e oito metros,
(58 m) , cinqüenta e dois graus e quinze minutos sudoeste (52° 15' SW);
cinqüenta e; sete metros (57 m) , setenta e um graus e trinta minutos sudoeste (710 30' SW); cinqüenta e cinco
metros (55 m) , setenta e quatro graus
e trinta minutos noroeste (74° 30'
l\TW); setenta metros (70 m) , quarenta e cinco "graus noroeste (450
:N"W); sessenta e dois metros (62 mr ,
dezesseis graus noroeste (16° NW;;
noventa e cinco metros (95 m) , vinte
e cinco graus nordeste (250 NE); sessenta e três metros (63 m) , um grau
nordeste O o NE); noventa e nove
metros (99 m) , quarenta e um graus
noroeste (41° NW); quarenta e dois
metros (42 rrn , oitenta graus e trinta
minutos sudoeste (80n 30' SW); setenta e cinco metros (75 m) , sessenta
e seis graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (660 45' SW); cento
e nove metros (109 m) , cinqüenta..
graus sudoeste (50° SW);_ vinte e
sete metros (27 m) , oitenta graus noroeste (Soo NW); quarenta metros
(40 m) , dezessete graus noroeste (170
NW); quarenta e seis metros (46 m) ,
doze graus e trinta minutos nordeste
(120 30' NE); trinta e seis metros
(36 m) , quarenta e nove graus e trinta
minutos nordeste (49° 30' NE); quarenta e três metros (43 m) , setenta
e sete graus nordeste (77°, NE); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (87,50 m) , oitenta e seis
graus e tc-inta minutos nordeste (860
30' NE); cento e dezesseis metros
(116 m) , quarenta e dois graus e quinze minutos nordeste (420 15' NE);
cento e quatro metros .(104 mj , vinte
e dois graus nordeste (220 NE); cem
metros 000 m) , trinta e seis graus
e quarenta, e cinco minutos noroeste
(3{i0 45' NvV); cento e dezenove me-
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tros e oitenta centímetros (119,80 11).),
trínte e um graus e trinta minutos no;
roeste (31 0 30' NW) ;;' .sessenta e um
metros (61 m) , setenta e três graus
noroeste (73 0 I'fW) ; trezentos e s'2'ssen-,
ta e cinco metros (365 m) , trinta e
três graus noroeste _(33 0 NW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesauisa,.gue:" .':fel·ú .uma via autêntica
dêste Decrete, "p,àgará a taxa de mil
duzentos .e' noventa .cruzeiros (Cr$
1.290,00) e "será : transcrito no üvro
próprio d,a'"DIVisab" "de, Fomento tia.
Produção' Mineral do Ministério da

Agricultura.
Al't. 3.° Revogam-se as disposições
em contrária.

Rio de Janeir J, 18 doe agôstc , de
lB47, 126.° da Independência e 59,0

ela República.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

tros 0)00 m) , sul (S); quatrocentos
metros '(400 m) , oeste (W); quinhentos metros (500.m) , sul (S); oltocentos metros (800 m) , quarenta graus
sudeste (40°' SE); seiscentos metros
(600 m) , sul (8): setecentos e quarenta metros (7~O m) , oeste (W) ; seiscentos metros (600 m) , quarenta e cin.,
co graus noroeste (45° NW); qua..~
trcccntos e quarenta e nove metros e
noventa 'e, sete centímetros- (449,97
m) ~ oeste (W); mil setecentos e oíten,
ta e oito metros e cinqüenta e sete
centímetros (l.783,57 m) , norte (N).
Art. 2.° O titulo da autortzaçãc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêstc _ Decreto.. pagará a .taxa.. de
dois mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (01'$2.950,00>" e suá trans.,
crito no Iívro próprio da Divísâo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se' as disposiçõ-es
em contrário.
Rio de, Janeiro, 18 de agôstc de
da Independência e 59. 0
da República.

1947, 126.°

DECRETO' N.o,

23~545,

DE 18 DE

AGÔSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Nélson
Spinola Teixeira a pesquisar gipsit(~
e associados, no município de ],faraú,
Estaáo da Bahia.

EunICO ,G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECl1,ETO N.o 23.546, DE. 18 DE
AGOSTO DE 1947

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 37,
n.? I, da Oonstltuição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.935, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

Aiüoriza o cidadão brasileiro Uraauitom: Bezerra Leite a pesquisar
âpatita e associados, no município
de Monteiro, Estado da Paraíba.

Art. 1.0 _:pica. autorizado o cidadão
brasileiro N'e'rson Spinola Teixeira a
pesquisai', grpsjtare.assocíados no lugar
denomiriadd,'Jó~o Branco, distrito e
munícípio devMaraú; -oo Estado da
Bahia,' D.níll~t~}á.rea·' d:e;duzentos e noventa -,equatlto: .uectares, noventa e
três ares é _sessenta' e três centíares
(294,9363": li2.-) o-errr-terrêacs da Companhia "nstrauva' Mineral Brastleira
S. A., delimitada por um polígono
irregular que tem. um vértice a mil
e seiscentos' metros e setenta e oito
centímetros (1.600,78 m) , no rumo
verdadeiro trinta e oíto graus, trinta
e nove minutos e vinte e cinco segun.,
dos noroeste (33° 39' 25" NVl) da chaminé-existente nas proximidades da
confluência dos rios Maraú e Anmembeca '~:_ os; lados, a partir dêsse Vértice,
os segumtes :/comI;lrimentos e rumos
vel"dad-<z:il:os::>;râU 'à:)quinhentos metros
(1. 500::,IIJih :~leB<te -;,CIQ;.;;- quinhentos me-

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 37,
n.v 1, da Constituição e nos térmoa
do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Códdgo de Minas, deGreta:
Art,. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Uraquitan Bezerra Leite a
pesquisar apatíta e- associados numa
área de quatrocentos hectares (40!)
11a). situada na . Fazenda Olho Dágua
elo O:Us, distrito de Sumé, município
de Monteiro, Estado da paraíba, área
essa delimitada por um quadrado com
deis mil metros (2.000 m) de lado,
que tem um vértice a duzentos u .-;:etenta e seis metros ,(2'76-· mj , rumo
magnético sessenta e seis graus e trtnta minutos, sudoeste (66 0 30' S\V> ,
da confluência- do córrego Malhada do
Olhc-Dágua com o riacho do mesmo
nome, cujos- lados, divergentes dêsse
vértice•. têm os 'seguintes rumos mag-

ereta:

v

sroe

néticos: setenta. .graus sudeste (70°
SE) vinte graus nordeste (20° NE).
Al:t. 2.0 0.. título da a urcrízaçâo de

pesquisa; que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00) e
será:-transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura. '

Art. 3.° Revogam-se as disposiçõ-es

em contrário.

Rio .de Janeiro, 18 de agôsto de
1947, 126.° da Inôependêncla e 5fl,tl
da
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República.
EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.547, DE 18 DE
AGÕSTO DE 1947
Autoriza. o . cidadão brasileiro Aluisio
de Fària Coimbra a pesquisar areic
e argila no município de Santo
André, Estado de São Paulo.

o Presidente-da República, usando
da ntribuíçâo que lhe confere o art. 87,
e nas termos do Decreto-lei n.c 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de

Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldedâo
brasileiro: Aluísio de Faria Coimbra a
pesquisar atei:')" argila em terrenos .si,
tuados no distrito e município de San.,
to André, Estado de São Paulo,' em
duas diferentes áreas, perfazendo' um
total de. vinte e sete hectares, trinta
e 'sete-ares e: noventa e oito centíarea
(27.3·798"ha;), "assim descritas: a prf meíra com vinte e seis hectares, oito
ares e quarenta e oito centíares
(26,0848 ha) , está encravada no Imóvel
Sítio dos Morros e é delímitada por
um polígono mistilíneo assim defini-

do: um dos lados é o alinhamento
oeste CW) da faixa de transmissão da.
Light & Power Co. a começar de sua
intercessão com o alinhamento <ia
direita da Estrada Velha de São Bernardc para Santo André, por uma.
extensão de quatrocentos e trinta e
nove metros (439 m) no rumo vinte
e oito graus e quarenta-te cinco minutos sudeste (280 45' SE) magnético;
da extremidade dêste -Iado seguemse sucessivamente os -segutntes; noventa metros. (90 mr.. cinqüenta e
doia-graus e trinta minutos sudoeste
(520;·:30' svn magnético.. setenta e três
mete-os (73 "m)", quarenta' e -um graus
e trírita-mínutos sudeste (410 30' SE)
magnético; setenta e quatro metros' e
cinqüenta centímetros (74,50 m) , qua.,

.renta e: cinco graus e trinta e cinco
minutos sudeste (15° 35' SE) magnético; ,. a, extremidade dêste quarto
lado é um marco situado no alinhamento da direita da Estrada Nova de
Santo André, para São Bernardo; o
quinto lado é êste alinhamento desde
o marco mencionado até a esquina da
E~Jt!'ada Velha acima. mencionada; o
sexto "lado-é o alinhamento da direita
da Estrada Velha são Bernardo-Santo
André, na direção de quem se dirige
para Santo André, desde o cruzamento
da Estrada Nova até o marca de partida, no cruzamento com 11 faixa de
transmissão descrita, A segunda área
cem um hectare, vinte e nove ares e
cinqüenta centiares (1,2950 "ha) . é delimitada por um polígono que tem um
vértice num marco, na intercessão o
alinharnênto da esquerda da rodovia.
Velha São Bernardo para santo André com o alinhamento oeste (W}
da faixa de transmissão da Light &
POwel' c-, e os lados a partir do vértdee considerado podem ser assim desentes: o primeiro é um segmento retll~'-~· que part.. do ponto supra referido a-companhando o alinhamento
mencionado da linha doe transmíssâo,
por urna extensão de setenta e um metros e cinqüenta centímetros (71,50
m) na direção de sudeste (SE) para
noroeste (NW); o segundo lado é um
segmento retilíneo com duzentos e vlnte dois metros e oitenta centímetróe
(222,80 . m) , paralelo à rodovia parttndo da extremidade do primeiro na
direção de nordeste (NE) para sudo-.
este (8.W); o terceiro Jade é um
segmento retilíneo com cinqüenta' e
cito metros e cinqüenta centímetros
(58,50 m) que liga a extremidade do
segundo lado ao alinhamento mais
próximo da rodovia Velha; o quarto
lado.é o mencionado alinhamento da
rodovia no trecho compreendido entre
a extremidade do terceiro lado e o
vértdce de partida.
Art. 2.° O título da autortsacâo de
pesquisa, que será uma via, autêntica
deste Decreto, vagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcràto no Uno próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral i10
r

Ministério da Agricultura,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro,

18 de

agôsto de

lN7, 126;° da Independência e 59.0
da ..República,
EURICO G,

DuTRA.

Daniel de Carvalho.
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DEOThETO N:O 23.548, DE 18 DE AGOSTO DE 1947
Dispõe sôbre a reiotação do Ministério da Al!Tonáutica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, a relação das repartições atendidas
pelos cargos dos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Aeronáutíca é a seguinte:
I - Gabinete do Ministro.
I! - Diretoria do Ensino.

~~

_}:::i::::,ior da Aeronáutica.

v-

VI - Diretoria do Pessoal.
VII - Diretoria do Material órgãos sediados no D. Federal.
VIII - Diretoria do Material Parque de Aeronáutica de São
Paulo.
IX - Diretoria de Saúde - órgãos sediados no D. Federal.
X - Diretoria de Saúde - Hospital de l,.a Classe de Recife.
XI - Diretoria de Saúde - Hospital de l.a Classe de Belém.
XII - Diretoria de Saúde - Policlínica de Aeronáutica de São
Paulo.
XIII - Diretoria de Saúde - Sérviço de Pronto Socorro de Canoas.
XIV - Diretoria de Aeronáutica Civil.
XV - Diretoria de Intendência.
XVI - Diretoria de Engenharia.
XVII - Diretoria de Rotas Aéreas.
XVIII - Escola de Aeronáutica.
XIX - Escola de Especialistas de Aeronáutica.
XX - l.a Z on a Aérea - Quartel General da 1.a Zona Aérea.
XXI - 2. a Zona Aérea - órgãos na sede. .
XXII - 3.a Zona Aérea - órgãos sediados no Distrito Federal
XXIII - 3.a Zona Aérea - Base Aérea de Belo Horizonte.
XXIV - 4.a Zona Aérea.
XXV - 5.a; Zona Aérea - órgãos na sede.
XXVI - 5.a Zona Aérea - Base Aérea de Plortanópolls.'
Art. 2.0 Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da Aeronáutica, com 635 cargos, sendo 426
na lotação permanente e 209 na lotação suplementar e com a seguinte
distribuição:

Lotkão

Perm.

I -

Cargos isoíadoe de provimento em comissão

Chefe de' Divisão
Chefe da Divisão' d~' 'p~ss,~ài' 'éi~iÍ::::::::::::::::::::
Chefe do Serviço de Comunicações
Chefe do Serviço de Identificação
Diretor da Aeronáutica Civil
Diretor

Total.··············

· .. ·

8

1
1
1
1
1
1

I

13

Sup.
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I_L_otaç_âO__
Perm.

11 -

Cargos ísolaâos

de provimento efetivo

1

Advogado de 2.a. Entrância (J. M.)
1
Ajudante de Tesoureiro .'
.
Arquívologísta
;
"
;
Assessor de Di-reito Aeronáutico
.
Assistente Jurídico
.
ASsistente de Material
"
Assistente de Orçamento
.
Assistente de Pessoal.,.. ";
.
Assistente Técnico de Identificação
.
a
Auditor de 2. Entrância (J. M.)
..
Chefe do Serviço .Fotográéíco
.
Consultor Jurídico
.
Dactíloscopista
.
Escrevente de 2.9. Entrância (J. M.) ••....•••.••••••
Escrivão de- 2,tt Entrância (J. M.)
.
Estatístico
\ ."
.
Oficial de Justiça de 2.a Entrância (J. M.)
.
Promotor de 2.a. Entrância (J. M.) •.••••..••......
Radiotelegrafísta
;
' .
Técnico de Pessoal
'
: ..
Tesoureiro
.
Tradutor
,
.
Total
111 -

; .:

.

,"

,
,

Total
IV -

,

Colo Leis -

VoI. VI

3

1

3
3
2
1

2

1
1
4

4

2
2
2
2
1
1

1
3

13

.
.
.

12
lO

.

40
15
15
14
60
60

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

I •••••••••••••••••••

46

45
4

6

6

100
4

68

400

75
12
17
163

Resumo

Cargos isolados de provimento em comissão
Cargos isolados de provimento efetivo
;
Cargos de carreira
'
Total

'5

13

..

Dactdlógraf o ...........................•..... ;

Dentista ,
"
Desenhista
Desenhísta-auxlllar
Enfermeiro
Engenheiro
Engenheiro de Aeronáutica
Escriturário
Motorista
Oficial Admínistrabívo
Operário de Aviação
Auxiliar de Engenheiro
Servente

2

I
I

Cargos de correíra

Almoxarife .. ,
Arquivista
,
Artífice
,
Bíblíotecárío-auxiliar

Sup.

,

.
.
.

4{}0

163

.

426

209

13
13

46

F. 13
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Art. 3.0 Fica aprovada, na forma da relação anexa, a distribuição
dos cargos, constantes do artigo anterior, pelas repartições a que se refere
o art. 1," dêste Decreto.
Art. 4.0 Os claros da lotação suplementar da carreira de Dentista
poderão ser preenchidos enquanto houver funcionários em número suficiente.
Art. 5.° ltste Decreto entrará em 'vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1947, 126.° da Independência e 59.0 da.
República,
EURICO G.

DUTRA.

Arnuindo Trompowsky.
LOTACAO NUMÉRICA DAS REPARTIÇÕES ATENDIDAS PELOS QUA·
DRO PERMANENTE E SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA AERQ.
NAUTICA, A QUE SE REFERE O AiRT. 3.' DO DECRETO N.' 23.548,
DE 18 DE AGOSTO DE 1947.

Lotação

Ferro.

I -

SUp.

GABINETE DO MINISTRO
GABINETE

Cargos isolados, efetivos:

Consultor Jurídico
Assistente Jurídico . ','

"

Total.
SERVIÇO

~

.
.

1

.

1

1

I

1

I

DE COMUNICAÇÕES

Cargo isolado, em comissão:

Chefe do Serviço de Comunicações

.

1

II

Cargos isolados, efetivos:

Arqulvologtsta

"

I,

1

2

I

Cargos de carreira:

Arquivista
Dactilógrafo
Escriturário
Motorista
Oficial Administrativo
Servente

'.'
~

.
.
.

3
3
4

.
.

3

'1

I
L
1
2

I

Total. ...................•......... 1,

I

14

ii
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Lotação

-\
Perm.

II -

DillETORIA DO ENSINO

I

Cargos de carreira:
Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Administrativo
Dactilógrafo

Total
II _

Sup.

4
3
4
11

.

I

ESTADO-MAIOR DA AERONAUTlCA

I

ESTADO-MAIOR

Cargos isolados, eletivos:

-/

Arquívologista
Tradutor

_

1

1

.

Cargos de carreira:

3

I
I

Arquivista
Artífice
Bihliotecário-auxiliar
Dactilógrafo
Desenhista
Desenhista-auxiliar
Escriturário
Oficial Administrativo

,

-

TotaL
INSPETORIA GERAL DA F.•

.
.
.
.
.
.
.
.

1
3
2

.

10

1

1
1

2

2

7

I
I

A.

B.

Cargos de carreira:

Dactítôgraro ······································1

3
4

1

3

Escriturário
'
Oficial Adminlstratívo

.

TotaL ..........•.............•....
CURSO

DO ES'!'ADO-MAIOR

10

DA AERONÁUTICA

Cargos de carreira:
Escriturário
Oficial Administrativo
Servente
Desenhista

.
.
.
.

4
2

TotaL •.••••••.••.••••••••...••••.•

a

2

s
3
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IV -

PRlliIElRA AUDlTORIA

Cargos isolados, efetivos:

Advogado de Z.a. Entrância (3_ M.)
Auditor de 2.a Entrância (J. M.)
Escrevente de 2.a. Entrância (J. M.)
Escrivão de 2.30 Entrância (J. M.)
Promotor de 2.a Entrância (J. M.)
Oficial de Justiça de 2.a Entrância (J. M.)

Total..
V -

0.0

.
.
.
.

[

••••••••••••••••••••••••••

SEGUNDA AUDlTORIA

Cargos isolados, efetivos:

Advogado de Z.a Entrância (J. M.)
Auditor de 2.0. Entrância (J. M.) ,
Escrevente de Z.a. Entrância (J. M.)
Escrivão de 2.0. Entrância _(J. 'M.)
Promotor de 2.a Entráncia (J. M.)
Oficial de Justiça de 2.a Entrância (J. M.)

.
.
.
.
.

~

2
1
1

1

Total
VI

1
1

.

I

DlRET=IA DO PESSOAL
DIRE'.rORIA

!'

Cargo isolado, em comissão:

Chefe da Divisão do Pessoal Oivil ,
Cargõs isolados, efetivos:

-

1

6

;
."

\

1

I

"'1

Assistente de Pessoal
(
;
.
Técnico de Pessoal .....•........................

1
1

Cargos de carreira:

Arquivísta

.
.

1

Dactilógrafo

.

5
13
13

Bib1i~t.ecário-au.xi1iar

Escriturário
Oficial 'Administrativo
Servente

," '
,

,

1

.
.
.

1

I

1

Total ·· .......... · .. , .......... · .... ·· .... · .. · .. ·1

\

r

-;T
\

I

4
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Lotação'

Perm.
SERVIÇO

DE

SUp.

IDENTIFICAÇÃO

cargo isolado, em comissão:

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

Chefe do Serviço de Identificação

1

Cargos isolados, ejetivos:

Assistente Técnico de Identificação
Dactdloscopísta

.
o

•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

1
4

Cargos de carreira:

Dactilógrafo ..

o

•

o

•••••••••••••••••

Escriturário
Oficial Administrativo

o

~

Total ...
. VII -

o

•

o

•• ' ••••••••••••••

...
o

'• •

o

o

o

••••••••

•••••

o

o

• • • • '.

••

o

o

o

•

••••••••••••••••••••

o.·.········.

DIRETORIA DO MATERIAL _

3
3
2

o

o

o

oI

9

5

I
I

óRGAOS

SEDIADOB NO DISTRITO FEDERAL

11

DIRETORIA

I

Cargos isolados, ejetivos:

Assistente de Material

o

•••••

:

•••••

o

o

••

3

o

._-~:---~

Cargos de carreira:

Ahnoxarlfe
'
Arquivista
Bíbliotecário-auxfüar
Dactilógrafo

o

o

o

o

•

o

••••••

o

o

••••••

o

o

o

••••

o

o

••••••

o

••••••

o

•

o

•••••••

.-

••

"

••

o

Total ....

o

•

,

o

o

o

•••

o

o

••••••••••

o

o

o

o

o

•

•••••••••••••

o

•••••••••

o

o.

o.,

DE AERGNÁUTICA Do

2
2

o

••••

•••••••••••••

•••••••••••••

o

DEPÓSITO

o

•••••••••••••••••••

o

o

•

.

•

Desenhista .
Desenhista-auxiliar •....
Engenheiro de Aeronáutica
Escriturário .
Oficial Administrativo .
o

o

,

o

o

o

o

o

•

o'

o

•••

o

• • •- .

o

o.

o

o

•

o

o

o

•••

o

•••••••

o

o

o

••

o

.

••••••••••••••••

o

•••

1
5
2
I

4
2

lO
5

32

4

RIO DE JANEIRO

Cargos de carreira:

AlInoxarife ...,....

o

•••••••••••••••••••••••••••••

o

•

~~I~~;ári~' '::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::
Operário de Aviação

Total.

...

o

•••••••••

o

•• ' ••••••

o

•

o

2
1

2

1

•••

.

5

1
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Lotação

Perm,

Cargos de carreira:
.

~

0.0

•••••••••••••••••••••

','

Tota.l

,

aup.

I
I

rARQUE DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS

Almoxari!e
Dentista
Engenheiro de Aeronáutica
Escriturário
Operário de Aviação

II

0'0

.
.
.

-

2
2
1
3

I

4

--4

- -8

••••••••

-

I
I

I

FÁBRICA Do GALEÃO

Cargos de carreira:
Artífice
Dentista
Engenheiro de Aeronáutica
Operário de Aviação

0.0

0.0

••••••••

••••••••• ••

•••

•

••••

•••

••

•

••••••

•••

••

-

••

•••••

.
.

TotaL

-

.

-

12

-67

1
2
3

I

-79

VIII - DIRETORIA DO MATERIAL - PAlR,QUE
DA AERONAUTICA DE sxo PAULO

Cargos de carreira:
'Dentista
Engenheiro de Aeronáutica
Total

.
.

1

.

2

.
.
."..

1

1

IX - DIRETORIA DE SAúDE - óRGAos
SElDIADOS NO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA

Cargos de carreira:
Arquivista
Escriturário
Oficial Administratdvn

'

Total.

2

1

- -4

;

DEPARtAMENtO DE SELEÇÃO E CONTRÔLE

I

car~z:re~.:;~;;re~~~~
'
/
Escriturário .........................•...•......... 1
Total

I

'" ••......••. 1

I

3
2

5

--

----
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Lotação

Perm.

SUp.

S!.'RVIÇO DE PRONTO SOCORRO DOS AFONSOS

Cargos de carreira:
Dentista
_
_
.
Enfermeiro
o ••••• ~ •••••••••••••
Elscriturário
-. o • • o • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • •
Motorista ... o • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • o • •
0 •••••• 0

1
2
1

'1

••

I

Total

'."

~""""""""'I

o

j

SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO DO GALEÃO

Cargos de carreira:
Dentista
Enfel'1l1elrO
Escriturário

.

1

"

1

.-

o • • • • • • • • • • • • _. o • o

1
2

1

o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••

I

Total.. HOSPITAL

".. o

0

••••••••••••••

1

4

CENTRAL DA AERONÁUTICA

Cargos de carreira:
Dactilógrafo
.
Dentista
.
Enfermeiro
.
Escriturário
..
Motorista
..
Oficial Administrativo .. , o. o • o • • • • • • • • o o • • o • • o o o • •
Servente
o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o o • • o O"
.0.
Tótal.

x Cargo de

52
4

1

1

1

:

2

62

2

DffiETORIA DE SAúDE - HOSPITAL
DE L" OLASSE DE RECIFE

carreira:

Servente

XI -

2
2

..

o •••••••••

O' 0 . 0 • •

o. o • • • • • • • • •

O"

o o ••••••

1

DIRETORIA DE SAúDE - HOSPITAL
DE L' CLASSE DE BELÉM

Cargo' de carreira:

Dentista

o. o

O'

o ••••••••••••••••••

0

o. o o. o • • • • • • • • • • •

1
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I
'I

Lotação

I

Perfi.

I

I,

Sup.

,

XII -

I·

DIRETORIA DE SAúDE - POLICLíNICA
DE AERONAUTICA DE SAO PAULO

I

I

I

Cargos de carreira:

Dentista
Escriturário
Oficial Administrativo

0.0

••••••••

,'

.Total. .......•...... ;

I

.

'I

1 I
1 I

.

2

_\

I

I

1

1

XIII - DIRETQIRIA DE SAúDE - SERVIçO
DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS

Cargo de carreira:
Dentista

XIV -

1

DIRETORIA DE AElRONAUTICA CIVIL

carao« isolados, em comissão:
Diretor de Aeronáutica Civil
Chefe de Divisão

1,
4

Cargos isolados, etetiooe..
Ajudante de Tesoureiro
Assessor de Direito Aeronáutico
Assistente de Pessoal

.
:.
.

1
13
1

Cargos de carreira:
Almoxarife

2

Arquivista .....
Dactilógrafo ..
Desenhista
Desenhista-auxiliar
Engenheiro ..
Escríturário
Oficial Administrativo
Auxiliar de Engenheiro
Servente

o o o o o • • • • • • o o • • • o' o • • • o o • o o • • o • • o •

o o ••• o •••

'.0

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 ••••••••••••••••••

.
.

1
8

·3
2
5
11

17
2
3

54

20

2Ul

xv -

DIRETORIA DE INTEND:ENCIA

aargosisolados, efetivos:
Ajudante de Tesoureiro
Assistente de Orçamento
Estatístico
Tesoureiro .. ;

.
.
.
.

4

3
2
1

Cargos de carreira:
-Almoxarlfe .. ,',

; ...•........................

Dactilógrafo

Escrtturárto

2
2
9
3

.

,.,

,

Oficial Administrativo .......•....................

Servente

0'0

XVI -

1

••••••••••••••••••

.

16

•..................•...........

4

_ _ _ _ _T.::..:.otal..

11

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Cargos, isolados, em· comissão:

Diretor

1

Chefe de

Divisão

Cargos de carreira:

Arquivista
Dactilógrafo

, .••.... .-

Desenhista
Desenhieta-auxílíar

,.".,',
-

,.
.

, .............•. ;

Engenheiro

Escriturário
Ofic!<:.! Administrativ?
AUX1l1ar de Engenheiro
Total.
XVII -

1

3

.
.

5

.

55

6

.

8
1

.

10

I
0- • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9

1

92

10

!

DIRETORIA DE ROTAS AÉREAS

!

Cargo isolado, efetivo:

Radiotelegrafísta

1

Cargos de carreira:

Almoxarife
Dactilógrafo
Desenhista-auxiliar
Escriturário

,
o

Total

••••••••••••••

o

•••••••

o

,'

---------"--

.
'.'

1

1
1
1

1

6

••••••

•••

,

3

••••

---.:.-_1.

1
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XVIII -

ESCOLA DE AERONAUTICA

Cargos de carreira:
AlmoxarLfe

,-

Artífice
Dentista
Escriturário
Operário de Aviação
Servente

.
.
.

2

2

3

.
0.0

2
5

• • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Total.
XIX _

1

.

;

..

6

9

ESCOLA DE ESPECIALISTAS
DE AERONAUTICA

Cargo isolado, efetivo:

Chefe .do Serviço Fotográfico

Cargos de carreira:
Artífice
Dentista

-' .'
0.0

O"

.

•••••••••••••••••••

-

TotaL

,

xx ~

PRIMEIRA ZONA Al!:REA - QUARTEL
GENERAL DA PRIMEIRA ZONA Al!:REA

Cargo de carreira:

.

E5criturário

SEGUNDA ZONA M:REA NA SEDE

Cargos de carreira:

1

•••••••••••••••••••••••••••• •

Operário de Aviação

XXI -

1

.

.

1

I

I"I

1

.
.

1
1

.

2

õRGAOS

QUARTEL GENERAL

Oficial Administrativo
Escriturário
TotaL

·,

I
I

BASE AÉREA DE RECIFE

çargo de carreira:
Dentista

:

1

1

ATOS tio PODER EXECUTIVO

XXII - TERCEIRA ZONA Alí:REA - 6RGãOS
SEDIADOS NO DISTRITO FEDERAL
QUARTEL GENERAL

'C«.rgos de carreira:
Desenhista
Escriturário ..

o o. o o •• o. o • • • • • o • • • • • • • • • • • •

1
1

',0"

o o o o •••• o • • • • • • • • • o •• o •• o • • • • • • • • • • • o

TotaL

"0

2

o ••••••••••••••• o

1
XXIII TERCEIRA ZONA MlREA Af:REA DE BELO HORIZONTE

BASE

Cc.rg8 de carreira:
-Dentísta

.

XXIV -

1

QUARTA ZONA Al!lREA
QUARTEL GENERAL

Cargos de 'carreira:
Oficial Administrativo
Escriturário ...

o •

• •

•

•

•

• •••••••••••••••••

1
1

o •• o o o o • • • • • • • •

2

o
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Total . . '
BASE

Cargo de carreira:
Dentista

.

AÉREA DE SÃO PAULO

I

I

o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• [

BASE AÉREA DE SANTOS

carlje~~si~rr.e:~~:

xxv _

.

QUINTA ZONA Al!:REA INA SEDE

1

1

I

óRGãOS

QUARTEL GENERAL

Cargos de carreira:

Escriturário .....
Oficial Administrativo

XXVI -

.
' .

1
1

TotaL .....•........••..•..........

2

o •

o o •• ;

•• • • • •••••••••• o o o •••••••• o

QUINTA ZONA MlREA -

BABE

M:READE FLORIANóPOLIS

Cttrgo de carreira:
Dentista

o •••••••

1
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DECRETO N,o 23.549 AGÔSTO DE

DE.

18

DE

194i1

Concede reconaecimenio ao curso industrial de mecânica de máquinas
da "Escola Industrial "O. R. T.",
de São PauZo, mantida e administmula pela "Sociedade pró Organização, Reconstrução e Trabalho".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, item I, da Constituição Federal,
e nos têrrnos do art. 59 da Lei Orgânica do Ensino Industrial, decreta:
AiUgO único. E' concedido reconhecimento ao curso industrial de mecânica de máquinas da Escola Industrial
"o. R. T.", dê Sá·Q Paulo, mantida

e administrada pela Sociedade pró Organização, Reconstrução e Trabalho,
com sede em São Paulo, capital do
Estado de São Paulo.
~
Rio de .Janeíro, 18 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Repú-

oüca.

EURICO

G.

DUTRA

Clemente Mariani

DECRETO

jq.c 23.550 AGÔSTO DE 1947

DE

18 DE

Declara ele utilidade 'pública diversas
üreas de terra necessárias ao estabelecimento das instalações referentes
ao aprcmeítumento Iuâro-elétriec do
A1'(~al e autoriza a Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A. a
'j.-"Tcmover a dcsapropTia;ão das

mesmas.
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe- confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e tendo
em vista o requerido pela Interessada
e o disposto no art. 151, letras a e b
do Código de Águas e nos artigos 3.°.
5.° letra h e 15 do Decreto.Iei n.c
3.365, de 21 de junho de 1941 e o parágrafo único do art. 1.0 do -Decretolei n. o 4.152, de' 6 de março de 1942.
DECRETA

Art. 1.0. Ficam declaradas de utilidade pública, nos têrmos dos artigos
3.°, 5.° letra h e 15 do Decreto-lei n,«
3.3G5, de 21 de junho de 1941 e pRrágrafo único do art. 1.0 do Decretelei n.e 4.152, dlJ 6 de março de 1942,

as seguintes áreas de terra necessárias ao estabelecimento das instalações referentes ao aproveitamento hídro-elétríco do Areal, conforme Deeretc.Ieí n.e 7.469, de 17 de abril de

1945; de acôrdo com as plantas apre,

sentidas e aprovadas pelo Ministro da

Agricultura.
1., área de quarenta e sete mil e noventa metros quadradea <47.0S0 .m2) ...
de propriedade atribuída a Hercílín de
Lima, no vale do córrego Sujo, no
município de Três Rios, confrontandoao Norte com Amândio Paulino Neves.
a Leste com Manuel xianedo, ao SI.Ü
com a Congregação de Nossa Senho...,
1'0. do Síon e a oeste com a Ocngregaçâc de Nossa Senhora do Sion e o:
Mesmo Hercíüo de Lima.
2. área de 'trínta c oito mil e oito,
centos metros quadrados (33.8GO rnzj ,
de proprredadevatribuída a ômândíc
Paulino Neves, no vale do córrego Sujo. no município de Três Rios, con,
rrontando ao Norte com Mário Belí;
aérío de Carvalho, a Leste com Eu-

gênio Magraní e Manuel Canedo, ao
Sul com Hercílio de Uma e a Oeste
com o mesmo Amândlo Paulíno Neves.
3. área de vinte mil cento e quarenta metros quadrados <20.140 m2).
de propriedade atrfbufda a Mário Be,
Iisárto d2C8.l'veJho, no vale do côr,
rego Sujo, nos
munícíptos de Três
Rios e Petrópolis, confrontando ao
Norte, Leste e Oeste com o mesmo
M:á.rio Bellzérro de Carvalho e ao Sul
com Engênío Magrant e Amândie
Paulíno NeV0S.
'4. área de dezessete mil setecentos
e dez metros quadrados (17. 710 m2) ~
de propriedade atrlnuída a Eugênio-

Magrant, no vale oc córrego aujo,
município de Petrópolis, controntan;
do ao Norte com Mário Bshaázío de
Carvalho, a Leste com o mesmo Eugênio Magrani, ao Sul com Manuel
Canedo e a Oeste com Amãndio PauIino Neves.
5. área de cento e sete mil e trin-

ta metros nuadrados (107.130

mar.

de

propriedade atribuída ;:. Manuel "Ca-

nedo, no vale do córrego Sujo e à
margem direita do rio Preto. no mu ..
nicípio de Petrópolis, confrontando ao
Norte com Eugênio Magranl. a Les,
te com o mesmo Manuel Canedo e
Antônio Maurfcío. ao Sul com o ríe
Preto e a Oeste com a Congregaçâo
de Nossa Senhora do 8ion, Hercilío de
Lima e Amândio Paultno Neves.
6. área de dezesseis mil oitocentos

e oitenta metros quadrados <l6.8lUl
mar, de propriedade atribuída a Antônio Maurício, situada à margem. dlretta do rio Preto, no município de
Petrópolis, confrontando ao Norte
com o mesma Antônio Mauricio, (i

ATOS 1'0 PODER EXECUTIVO

:I,este com George E. Pranklin, ao
Sul com o rio Preto e a 'Oeste cem
Manuel. Canedo.
1. área de Goze mil oitocentos e
trinta metros quadrados (12.830 m2),
de propriedade atribuída a Antônio
l\;!aurícío, situada à margem direita do
rio Preto, no município de Petrópolis,
confrontando ao Norte- com o mesmo
All.tôniol\1aurício, a Leste com 01demar Teixeira, ao Sul com o rio
Preto, a oeste cem George E. Fran-

205

revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Janairo, 19 de agôstc de 1947,
126.° da Independência e 5~.0 da
República.
LJR!CO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho,

DECRETO N. o 23.552 DE 19
AGOSTO DE 1947

DE

Renova o Decreto n.O 17.801, de 9
de fevereiro de 1945.
8. área de sessenta i: sete mil du-.
aentos e sessenta metros quadrados
O Presidente da República usando
(67;250 m2). de propriedade atribuída atribuição que lhe confere art. '37,
da a George E. Frunkl!n. situada à
n.? I, da Constituição e tendo em
margem direita do rio Preto, no mu.,
vista o que dispõe o Decreto-rei núntcípío de Petrópolis, confrontando ao mero 1.985 de 29 de janeiro de 1940
Norte com o mesmo George E. p'ran- '(Código de Minas) , conibánadc com o
klin, a Leste com Ant6!ÜO r•d aurício, <Decreto-lei n.v 9.6D5, de 19 de agosto
ao Sul cem c.ráo Preto e a Oeste com de 19':16, decreta:
o rio Preto e Antônio Maurícío .
Art. 1.° Fica renovada, p810 praArt. 2.°. Fica a Companhia Brasf20 Impr-orrogável de um (1) ano, nos
Ieira de Energia Elétrica S." A. autotêrmos da letra b, do artigo 1.0, do
rizada a promover .:l. desaprctn-íação
Decreto-lei n.? 9.605, de J.9 de agóste
das .áreas õe terra citadas no art.. 1.0
de 1946, a antorízação conferida aos
rtêsto Decreto, de acôrdo com o art .
cidadãos brasileiros Joaquim Araújo
15 do Decreto-lei n.c 3.365. de 21 de
Abreu e José Araújo Abreu pelo Dejunuc de 1941.
.
ereto número dezessete' mil oitocenArt. 3.°. O presente Decreto ente-a,
tos e um (17.801), de nove (9) de
rá em vigor na data da sua publicafevereiro de mil novecentos e quaçâo.
renta e cinco (1945), para pesquisar
Art. 4,°. Revogam.se 2.S dísposl ~
mi-ca, quartzo, pedras coradas e assoçõea em contrário.
ciados no município de Sabinópohs,
Rio di: Janeiro, 18 de agosto ele
Estado de Minas Gerais.
194'1, 126.<" da Independência e 59.° da
Art. 2.° O título da-uutortzação de
.Rfcpúhlica.
pesquisa, que será uma via autêntica
cêste Decreto, pagará a taxa de treZViGCO G. DUTRA
zentos cruzeiros .<Cr$ 3CO,OO) e será
Daniel de. CaTv:xlho
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposiDECRETO N.o 23.551 - DE 19 DE
ções em contrário.
AGêSTO DE 1947
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 194'7,
Deelara a caducidade do Decreto nú126.° da Independência e 59.° da.
mero 17.522, de 3 de janeiro de 1945
República.
EURICO G, DUTRA.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
Daniel de Carvalho,
n,c I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
DECRETO N.o 23.553 DE 19 DE
Artigo único. Fica declarada a caAGóSTO DE 1947
-riucídade da autorização conferida ao
Renova
o
.Decreto n.o 17.945, de :::8
Govêrno do Estado de São Paulo pelo
de fevereiro de 1945.
Decreto número dezessete mil quinhentos e vinte e dois (11.522) de três
O Presidente da República usando
:C) de janeiro de mil novecentos e
da atribuição que lhe confere o art. 87.
n.v I, da Constituição e tendo em
quarenta e cinco (1945). para pesvista o que dispõe o Decreto-lei nú-:,
qulsar minério de manganês, bauxita,
mero 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
ccrlndon e associados, no município
(Código de Minas), combinado cem o
de Iguape, do Estado de São Paulo:

mt».

°
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Decreto-Ieí TI.o -9.60.5, de 19 de agôst.o
de 1946, decreta:

Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b do artigo 1.0, do

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.°. da
República.
EURICO G.

Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agõsto
de 1946, -:1 autorização conferida ao

cidadão brasileiro Afonso Carlos de
Vilalba. Alvim pelo decreto número
dezessete mil novecentos e quarenta
e cinco (17.945) de vinte e oito (28)
de fevereiro de mil novecentos e quarenta .e cinco (1945) para pesquisar
óxidos de ferro, argila, ocres e associados no município de São Paulo do
Estado de São Paulo.
Art. 2,° O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, "'agará a taxa de
trezentos cruzeiros (01'$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Prcducão Mineral do Ministério da Agrtcultura..
Art. 3,° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.554. DE 19 DE
AGOSTO DE 1947
Renova o Decreto n.o 18.071, -de 14
de março de 1945
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
TI.o I, 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 pelo prazo
ímj.rorrogável de um ano nos têrmos
da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei
n.? 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasveiro Eduardo Símonsen, pelo Decreto
número dezoito mil e setenta e um
(18.071), de quatorze (14) de março
de mil novecentos e quarenta e cinco
(1945), para pesquisar quãrtzdto e associados no município de Mogí das
Cruzes do Estado de São Paulo.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
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.

DUTRA.

Daniel àe Carvalho.

DECRETO N.' 23.555, DE 19 DE
AGOSTO DE 1947
Renova o Decreto n.o 18.412, de ui"
de a1Jril de 1945
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.v X, 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 pelo prazo

improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 1,°, do Decrete;
lei n.o 9.605, de 19 de' agôsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasileiro Angelo Francisco Nígro pelo De;
ereto número dezoito mil quatrocentos
e doze (13.412), de dezoito (18) de abril
de mil novecentos e quarenta e cinco
(1945).' para pesquisar areia quartzcsa
no município de Campo Largo, Estado
do Paraná.
.
Art. 2.° O título ds autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
e será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Mínístérto da Agricultura.
Art. 3.° Revoaam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da
Lcpúblíca..

EURICO G.

DUTRA •

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 23.556 -

DE 19 DE

AGÕSTO DE 1947
Renova o Decreto n.o 18.619, de 15
ele maio de 1945.
O Presidente da República, usando,

da atribuição que lhe confere o artigo B'z, n.v l, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940
<Código de Minas), combinado com o
Deereto-Ieí n.c 9.605, de '19 de agôstc
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo de d-ois (2) anos, nos têrmos da
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letra a, do artigo 1.0, do Decreto-lei

n." 9.605, de 19 de agósto de 1946, a

aútoriZat;áo conferida ao cidadão
brasileiro Antônio Alipio de Mendon{ Chaves, pelo Decreto número dezoito mil
seiscentos e dezenove
(18.619), de quinze (15) de maio de
mil novecentos e quarenta e cinco
(1945) para p-esquisar minério
de
ferro no município de Itaúna, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntdca dêste Decreto, pagará a taxa de
seisc€:I1to- e cinqüênta cruzeiros ....
rors 650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da produção. Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 19 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59,1"
da República.

c.jnhentos metros (500m), setenta e
três graus sudoeste (73° SW); setecentos e cínqüênta metros (750m) ,
dezessete graus noroeste (17° NW);
novecentos metros (SOOm) , &.etent,?, e
três graus sudoeste (730 SW); mil e
quatrocentos metros (1.400m), dezessete graus sudeste (170 SE).
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que sCI·f uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
quinhentos e noventa cruzeiros .....
(Cr$ 1. 590,00) e será transcrito no
livro próprio ;';'3. Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da
·-·J.ltma.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposí ..
ções em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de
o'Sg fi 'l3Joui?pu8d~pUI ep 0'9(;1 'Lf61
'da RClJ'C;:Jca.
EURICO G. Duma.
Daniel de

canxano.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.O 23. 557

.

~

DE 19 DE

AGOSTO DE 1947

a

Autoriza
Companhia Paulista de
Mineração a pesquisar argila retratária e associados no município de
Santo André, tcstaao de São Paulo.
O Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o arugo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Deereto-leí n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi..
nas),' decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Mineração a pesquiSal' argila refratária e associados, em
terrenos .Ie Pl'C _'L Jade de José Rodrigues, Natália Bogate e outros, no
distrito e município de Santo André,
Estado de Bâc Paulo, numa área de
.centc e cinqüênta e oito hectares e
cinqüênta ares (158,50 ha) delimita..
da por um polígono irregular que tem
um. vértice a quinhentos e oitenta e
seis metros (586m) no rumo macné..
tíco leste (E), do marco quilométrico
número dezoito (km 18) do antigo
caminho do Mar, na rodovia São
Paulo-Santos e 05 la-dos, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e
quatrocentos metros (1.400m),· se..
tenta e três graus nordeste (73° NE);
seísoentos e cinqüênta metros (650m),
dezessete graus nordeste (170 NW);

DECRETO N.O 23.558, DE 19 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza a emprêsa Sociedade de
Aguas Suljídricas e Termais de São
Pedro S. A., a lavrar águas minerais, termais e gasosas no município
de 'São Pedro do Estado de Sãd
Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

n.? I da Oonstrtuiçâo 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 Águas Sulfídricas e Termais
de São Pedro S. A., a lavrar águas
minerais, termais e gasosas no local
denominado Fonte Almeida Sales, antigo Bebedouro, no distrito e município
de S. Pedro, Estado de S. Paulo, numa
área de cinqüenta hectares (50 na) ,
delimitada. por um paralelogramo que
tem 'um vértice localizado na barra do
córrego da "Mina, no rio Araguá, e JS
lados divergentes oêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos: dois
mil metros (2.000 m) , quarenta e nove
graus e cinqüenta minutos noroeste
(49° 50' NW); duzentos e noventa e
seis metros e quarenta centímetros
(296,40 m) , sete graus e quarenta minutos nordeste (7° 40' NE). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo úní.,
co do art. 28 do Código de Minas,
e dos arts. 32, 33., 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras cons-
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tantcs do mesmo Código, hão expressamente mencionados neste decreto.
Art. 2.0.A concessíonárte da autorização fica obrigada a recolher. aos
cofr-es públicos, na fOTJ?a da lel,._05
tributos que ferem devidos à União,
ao Estado e .ao Município, em cumpr~
menta do disposto no a..r t, 68 do Codigo de Minas.

,

Art. 3,° Se a concessionária da autortaação, não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízacão 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 uara os fins de lavra, na

forma dos arts. 39 e 40 do Oódígo de
Minas.
Art. 5.° A concessionárta da auto-

rização será fiscalizada pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo C'ódigo.
Art.. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão -te
Fomento da Produção Mineral do Mlnístérfo da Agricultura, após o pagamenta da taxa de mil cruzeiros (Cr$
1.000,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôstc de 1947,
126.° da Independência
República,
EURICO G.

e

59,°

da

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.o 23.559, DE 19' DE
AG,ÓSTO DE 1947
Autoriza a emprêsa Sociedade Águas
síütíarteac e Termais de São Pedro
S. A., a taoror águas míneraie.,
termais e gasosas no musucipíc de
São Pedro, do Estado de São. Paulo

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
D.O I, 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 emprêsa
Sociedade Aguas Sulfídrfcas e Termais
de São Pedro S. A., a lavrar águas
minerais, termais e gasosas no' local
denominado, Fonte Gíoconda, antigo

São Sebastáão . do Araguá, no distrito .
e município de São Pedro do Estado ~
de São Paulo, numa área de cinqüenta
hectares (50 na) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice localizado na ponte sôbre o fio Araguá da
estrada de rodagem que liga São Pedro
a Rio Claro e os lados divergentes
dêsse vértice, os-seg-uintes comprnnen,
tos e rumos: mil seiscentos e sessenta
e 5':'i8 metros e sessenta centímetros
(1.666,60 fi), dois graus cinqüenta
e cíuco minutos sudeste (2° 55'· SE):"
trezentos metros (300 m) , oitenta e
sete graus e cinco minutos SUdoeste
~8"10 ü5'
S\iV). Esta autorização é
outorgada mediante as condições 80n.:;_
tantes 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
mencionados neste decreto.
Art. 2.° A ecncessionária da autorização fica cbrígada a recolher aos
cofres- públicos, na fcrmn da lei, os
tributos que ferem devidos à União,
20 Estado e 8.0 Município, em cumprimenta do díspcstc no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da autoriaacâo, não cumprir qualquer' das
obrtgaçôes que lhe incumbem, a autorrzaçâc de lavra será declarada caduca
ou nula, na .forma dos arts. 37 e 38
elo Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades visínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins de lavra, na.
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° A concessionária ela autorízaçâo será fiscalizada pela Departamenta Nacional da Produção Mil :11
e gozará d-os favores discriminados DO '
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, 19 de agôsto de 1947,
126.° da Independência.' e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N." 23.560, DE 19 DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Baldomero Barbm'á Filho a lavrar calcário no município de Cachoeira do
ttapemirim, Estado do Espírito Santo
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 37.
n," I, 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 cldadâo
brasileiro Baldomero Barbará Filho
a, lavrar calcário em terrenos da Fazenda Monte Líbano, distrito e município de Oachoeíro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, numa área de
duzentos e trinta hectares (230' ha) ,
definida por um polígono que tem um
.vérbíce localízado na margem esquerda
do rio Itapemírím na barra do ribeirão Salgado e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: seiscentos e trinta
metros (630 m) , cinqüenta e nove
graus nordeste (59° NE); mil quatrocentos e setenta metros (1.470' m)
trinta e um graus. sudeste (31° SE);
mil cento e trinta e três metros
(1.133 m) , cinqüenta eriove graus sudoeste (59° SVV); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (455 m) , sul
(8); oitocentos e dez metros (810 m) ,
oeste (VV); setecentos metros (700 m),
trinta graus noroeste (30° NW);' e ;1
margem esquerda do rio Itapemirlm
para montante até o ponto de partida.
Esta autortzaçâo é outorgada medi.ante as condições constantes do 1o~.- igrato 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 daauto~
rlzaçâo fica obrigada. a recolher aos
ceares públicos, na- forma da lei, os
tributos que ferem 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 autorlzacão de lavra será ôeclaraoa caduca
ou nula, na forma. dos arts. 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de selo e
sub-solo para os fins de, lavra, na
forma dc., arts. 39 e' 40 do Código de
Minas.
j

Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamente Nacional da Produção Mineral
e gozará doas favores dlscríminados 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 quatro mil e seis ..
centos cruzeiros cors 4.600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURIco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N." 23.561, DE 19' DE
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Carlos .Aranha a pesquisar .areia:
quartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 37,
n.v I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n.v 1,985, de 29 de janeiro
C:~ 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica 'autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Carlos' Aranha a
pesquisar areia quartzosa no distrito
e município de São Vicente, Estado de
São Paulo, numa área de duzentos e
setenta e três hectares e trinta € cinco
ares (273,35 ha) , delimitada. por um
pollcrr.istilineo q:~: tem um vértice a mil e vinte e cinco metros
(1.025 m) ,no rumo magnético cinqüenta e dois graus e dez minutos sU
deste (52° 10' SE) do marco quilométrico número dezessete (km 17) da.
Estrada de Ferro Sorocabana, no rama! Santos-duquíá e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprt
mentes e rumos magnéticos; dois mil
cento e sessenta metros (2.160 rn) ,
- cinqüenta e dois graus e quinze rmnutos sudeste (52° 15' SE); cento e
setenta e dois metros (172 mv . setenta
e quatro' graus noroeste (74° NW);
cento e sessenta metros (160 m) , trinta e dois graus e trinta minutos sudeste (32° 30' SE); duzentos e dez
metros (210 m) , sessenta e um graus
e· trinta minutos nordeste (61° 30'
SE); oitocentos e setenta metros (87D
n
. -üenta e dois graus e quinze
minutos sudeste (52° 15' SE): nove..
centos e setenta e dois metros (972 m) I
R
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oitoc-entos e s-ess-enta met-es (860).
setenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (76 0 30' SVl); trezentos e
quinze metros (315), trinta e seis graus
noroeste (36. 0 NW); cento e quarenta.
metros (140 m) , cmquenta e quatro
graus sudoeste. (54,0 SW); quatrocentos e noven ta e cinco metros (495
trinta e seis grau' sudeste (36 0 S\E);
oitocentos e oitenta metros (880 mr,
setenta e seis graus e trinta minutos
nordeste '76. 0 30' NR); mil quatro i.,
tos e cinco metros (1.405 m) , cinquente e dois graus -e trinta minutos
nordeste (52. 0 30' NE); quatrocentos
e oitenta e cinco metros (485 m) , setenta e quatro graus e trinta minutos
sudeste (74 0 30' SE); mil quinhentos
e noventa metros <1.59D- m) , trinta eoito graus e quinze minutos sudoeste
(38 0 15' SW); duzentos e cinco metros
(205 rru , cinqüenta e um graus e qu!n,
ze minutos sudeste (51 0 15' SE); oitocentc e sessenta e cinco melros Cü6.1
T.:."
cinqüenta e seis graus e quinze
minutos sudoeste (560 15' SW); quatrocentos metros (400 m) , oitenta e
seis graus noroeste (86 0 NW); quatrocentos e noventa metros (490 m) , quarenta e cinco graus noroeste (45 0
N\V::; quinhentos e cinqüenta e cinco
metros (555 mi , sessenta e nove P;~lS
e quinze minutos sudoeste (69 0 15'
SW); trezentos e dez metros (310 mr ,
o;' - -ita graus e quinze minutos noroeste (80 0 15' NW); cento e quarenta
metros (140 m) , nove 'H8,1.1S e quinze
minutos sudoeste (90 15' SW); treseritos e cinqüenta metros .~50 fi)" oL
tenta graus e quinze minutos sudeste
(80 0 15' SE); quinhentos e dez metros
(510 mj , scssen'
:;V8 graus e trinta
mínui ~,,' .iorrscste (ego 30' NE) ; quatroC~ . JS e sessenta e cinco metros (465
m) , quarenta e cinco graus. sudeste
(45 0 SE); quatrocentos e sessenta metros (460m) ,setenta e seis graus e
quin: minutos sudest . (760 15';... I;
mil ento e quarenta e cinco metros
0,145 m) " cinqüenta e quatro graus
e quinze minutos nordeste (540 15'
NE): cento e oitenta metros (180 fi).
cinqüenta e três graus e trinta- minutos
noroeste (53 0 30' h'"W); mil quatrocentos e oitenta e cinco metros (1.485
m) , trinta e' oito graus e quinze minutos nordeste (38 0 15' NE); mil metros (1.000· m) , sessenta e três graus
e quarenta e cinco minutos nordeste.
(63 0 45' SE); cento e quarenta mete-os
(140 m) , vinte e seis graus noroeste
(26 0 r-TW); oitocentos e cinqüenta e
cinco metros (855 fi). sessenta e que ..
tro graus sudoeste (640 SW) .

nu.

DECRETO N,o 23.562, DE 19 n:I:
AGOSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brusüeíra José
Dotta a pesquisar seixos rolados e
. ar zic- no. município de Mogi das
Cruzes, 'Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
( atribuição que lhe confere o art. 87,
n.e I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-Ieí n.v 1.935, de 29 de taneíro
de 1940 (Código de Minas), ~"~,,
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro José Dotta a pesqui.rar seixos
rolados e areia Em uma faixa de terrena que abrange leito e margens da
rio Taíassupeba e de córrego c.as Lavras, situada no distrito do Susano,
município de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, numa área de cento e
quarenta e oito hectares e quarenta E:
seta .u-es 048,46 haj delimitada por
um polígono Irregular que. tem um vértice no cruzamento das estradas ""'.~
sano' - Palmeiras e para Ribeirão Píres, e os lados a partir do vértice considerado, têm: oitocentos e cinqüenta
metros (850 m) , setenta e três graus
e trinta minutos noroeste (73 0 30'
l'Y-~~ ; mil quinhentos e cinco metros
0.50S m) , cinqüenta e dois graus e
trinta minutos sudoeste (52. 0 30' SVl> :
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Art. 2.° Esta autorização é outórgada nos têrmos estabelecidos no CÔ..
digo de Minas.
Art: 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa c.s -~:~
quatrocentos e noventa cruzeiros. (Cr$'
1.490,00) ~ será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da nertcultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
e:-:l contrário.
Ri'.: de Janeiro, 19 de agôsto de
1947, )26.° da Independência e 59."
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.563, DE 19 DE
AGóS'lU DE 1947
Autoriza o cidadc"lo brasileiro Risieri

Giuseppe l'darcatto a lavrar argila,
areia quartzosa e associados no município de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República USando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n." I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
dê 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
·brasileiro Risíeri Gíuseppe Marcatto
a lavrar argila, areia quartzosa e asslctado, em terrenos situados no imóvel
d€'l1o.n:il~ado Vila Suíça, no distrito' e
mumcrpio de Mogí .daa Oruzes.. Estado
de São Paulo, numa área de sessenta
e um hectares e vinte e seis ares
(61,26 ha), delímitada . por um polígono que tem um .vértlce localizado
à distâncla de trezentos e quarenta
metros (340 m) no rumo magnético
setenta e um graus e cinqüenta e Um
minutos nordeste (71° 51' NE) do oentro da ponte número vinte e um (21),
sôbre o rio Tietê, no quilômetro qU.'1~
trocentos e quarenta e sete (km 447,
da Estrada de Ferro "Central do Brasil
e os lados, a. partir dêsse vértdce. os
seguintes comprimentos e rumos ~ag_
nétícos: mil quatrocentos e "quatro
metros (1. 404 m) , setenta e cinco
graus vinte e quatro minutos nordeste
(75 0 24' NE); duzentos e quarenta e
dots metros (242 m) , quarenta e quatro graus e trinta e três minutos noroeste (440 33'NW) ; seiscentos e
quinze metros (615 m) , sessenta e um
graus e trinta e cinco minutos noroeste (61 0 35' NW)'; cento e vinte me-

tros (120 m) , vinte e s-ete graus sudoeste (27° SW); cento e quarenta metros (140 m) , oitenta e Cinco graus
e quinze minutos sudoeste (850 15'
S·\'
quarenta e seis metros (46 mi ,
setenta e dois graus e quarenta mtnutos noroeste (72° 40' NW); oitenta
e sete metros (87 m) , trinta e três
graus e quarenta e cinco minutos no';
roeste (33° 15' NW); cento .e oitenta
e deis metros (182 m) , cinqüenta e
oito graus e trinta minutos sudoeste
(580 30' SW); cinqüenta e seis metros (56 m) , trinta e .três graus e
vinte minutos sudeste (33° 20' SE);
quatrocentos e vinte e oito metros
(428 m) , cuaccnta e cinco graus e
quarenta minutos sudoeste (45 0 40'
SW) e' trezentos metros (300 m) , dezenove graus e quarenta e três mínutos sudeste (19 0 43' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condiçõe constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 31 e suas alíneas- além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, nã-o expressamente
mencíonaôas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização ficai.obrtgado a recolher ao,')
cerres públicos, na forma da lei os
tributos aue ferem devidos à' U~ião
ao Estado e ao Município, em cumpri~
menta do disposto no art. 68 do Código de :Min8.-3.
Art. 3.° Se o concessionário da autorízação, não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autoríaação de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38
. Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra ha
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 Q8S favores discriminados nu
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra -teré
por título éste Decreto, que será trans,
crito no livro próprio da Divisão de
Fomente da Produção. Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil duzentos": e
quarenta cruzeiros rc-s 1.240,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947.
126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

212

ATOS DO PODER J::.XLl;(JTIVO

DECRETO N.' 23.564, DE 19 DE
AGÔSTO DE 1947
Autorizá o oaaaão. brasileiro Desidério
Gonçalves de Matos a lavrar calcãrio no ;,tunicípio de Ouro Préto, do
Estado de Minas Gerazs.
O presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.. 87,
n.? I 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 Desidério Gonçalves de Matos a lavrar calcário em terrenos do
lugar denominado Chácara do Seria,
distrito e município de Ouro Prêto,
do Estado de Minas Gerais, numa área
de um hectare e trinta e cinco ares
0,35 ha) , delimitada por um quadrilátero que tem um vértice situado à

distá. .oja de seiscentos e oitenta met 3 (680 m) , no rumo sessenta e cinco
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (65° 45' SE) do quilômetro quinhentos e vinte (km. 520) do Ramal
de Ouro Prêto, da Estrada de Ferro
Central do Brasil e os lados, a partir
dêsse vértice os seguintes oomprtrr.Litos e rumos: cento e cinqüenta' metros
(150 m) , quarenta e sete graus sudeste (47° SE); cinqüenta metros (50 m: ,
dezoito graus sudoeste (l8° SW); cento e vinte metros (120 m) , setenta e
sete graus noroeste (77° NW); cento
e cinqüenta metros (150 m) , doze
graus e cinqüenta minutos nordeste
(12 0 f.8' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições "constantes do parágrafo único do art. 28
<10 Código de Minas e dos arts. 32, JS,
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 MínascArt. 3.° Se o concessionário da au,
torlzação, não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzação de lavra será declarada caduca
OL 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 concessionário da autorização será físcalízadc" pelo Departa..
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará ôos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização 'de lavra terá
por título êste Decreto, que será trans.,
ente no. livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério' da Agricultura, após o paga...
menta da taxa de seiscentos cruzeiros

reis

600,00).

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de 1947.
126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.565, DE 19 DE
AGÔSTO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Frederico ooertaenâer a. pesquisar
água' mineral no municípiQ e Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.? I, e nos têrmos dos arts. 152 e
153 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Frederico Oberlaender a pesquisar água mineral em terrenas de sua propriedade, no lugar
denominado Baquirtvu, distrito de Penha, município e Estado de São Paulo.
numa área de onze hectares, oitenta
e um ares e oitenta centíares (1l,818G
ha) , debmitada por um triângulo que
tem um vértice a vinte e seis metros
(26 m) , no rurno cinqüenta e oito
graus e trinta minutos sudeste (58° 30'
SE) do marco quilométrico número
quatorze (Km 14) da rodovia S9,.{) Pau,
lo-São Miguel e os lados, a partir dêsse
vértice, .os seguintes comprimentos e
rumos: trezentos e oitenta metros
(380 m) . cinqüenta e quatro graus sudoeste (54° SW); seiscentos e trinta.
metros (630 m) , cinqüenta e quatro
graus sudeste (54 0 ,SE): se.íscentos e
quarenta e' seis metros (646 m) , vinte
graus noroeste (20° NW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntdca dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros '(Cr$ 30C,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério tia Agricultura. "
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Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59....
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de coroaino.

DECRETO N.' 23.566, DE 19 DE
AGõSTO DE 1947
AutoTiza a cidadã brasileira Hulda
Müller a pesquisar ágata e associados no município de Soledcuie, Bstado. do Rio Grande do Sul. .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
n.v I, da Constituição, e .nos têrmos. do
Decreto-lei n.? 1. 935, de 29 de jen .Iro
de 1940 (Código de .Minas) , decreta:
Art. LO Fica autorizada a cidadã
brasileira Hulda Müller a pesquisar
ágata e associados em terrenos de propriedade de Ernesto Müller.. situados
no. lugar" denominado Potreiro Grande
e Potreirinho, no distrito de Campo
oompndo, município de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul, numa área
de trezentos e vinte e· dois hectares
(322 ha) , delimitada por um polígono
místdlíneo que tem o prímeírn (1.°)
vértice a três mil metros (3.000 m)
abaixo da foz do Lageado Grande OH
dos Vleíras no Rio .Iacuí. seguindo pela
n.argem esquerda dêste rio; a partir
dêste primeiro (1,0) vértice com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta ~2.
tros (450 m) , trinta e seis graus e
trinta minutos nordeste '<36° .30' NE);
mil trezentos e vinte metros (l.320 m) •
vinte e seis graus e vinte minutos noroeste (26° 20' NW); mil quinhentos
e cinqüenta e cinco metros (1. 555 m) ,
setenta graus e quarenta minutos nor •
deste (70° 40' NE); novecentos e no\,--:,:,~,J, metros (990 m) , sessenta e cinco
graus e dezoito minutos sudeste (650
18' SE); trezentos e cinqüenta e cinco
metros (355 m) , dezessete graus e
quarenta minutos nordeste 07° 40'
NE), encontrando o dito Lageado
Grande (ou OOS vletrasj , no vértice
seis (6), descendo por êste até a f03
de seu afluente Lageado Pedreira e
subindo por êste último cento e qulnze metros (115 m) , onde se encontra o
vértice número sete (7); dai segue
com os ser-...Intes comprimentos e-rumos magnéticos; quinhentos e sessenta
e cinco metros (565m). cinqüenta e
um graus noroeste (510 NW): seta-
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centos e noventa metros (690 m) . oítenta e nove graus e cinqüenta -ntnutos noroeste (89° 50' NW); trezentos e quarenta metros (340 m) , sessen,
ta e oito graus noroeste (68° NW);
quinhentos e oitenta metros (580 m) ,
doze graus nordeste (120 NE); seis,
centos e oitenta e seis metros (686 mj ,
sessenta e quatro graus e vinte minutos noroeste (64 0 20' NW); trezeutos metros (3CO m) , vinte e dois graus
e quarenta minutos sudoeste (22° 40·
SW),-; até encontrar novamente a mar..
gem esquerda do rio Jacuí (vértice
13) e descendo por êste até o ponto de
partida, numa extensão de quatro mil
quinhentos e vinte metros (4.520 mj .
ArL 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto,. pagará a· taxa de
três mil duzentos e vinte cruzeiros
(Cl'$ 3,220,00) e, será transcrito no li..
vro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
p, ~..;.;cultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de
1947, 126.° da Jndependêncía e 59,u
da República.
~URICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

I

DECRETO N.O 23.567 -

DE 20 DE

AGóSTO DE 1947

Concede à sociedade "Sampayo & Ni·
ckohorn" autorização para sob a
razão social de "Sampayo, Nickhorn
& ct«, Ltda. ",
continuar a funcionar co-ne empresa de navegação
.ae cabotagem, de acórao com o
que prescreve o Decreto-lei nú'mero 2.784 de 20 de nooembro de
1940.

O' Presidente da Repúblíca, atendendo ao, que requereu a sociedade
Sampayo & Nickhorn", autorizada a
funcíonaapelo Decreto n.? 22.530,
de 31 de janeiro de 1947, decreta:
Artigo único. :f: concedida á socíedade "Sampayo & Níckhorn", com
sede na cidade do Rio Grande, Bstado do Rio Grande do Sul, autorraaçâo para, sob a razão social de
"Sampayo, Níckhorn & Cio". Ltda.",
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, obrigando-se a mesma sociedade
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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 ngôstc de
1947, 126.° da Independência e b9.o
,da República.
EURICO G.

1.500.00e,00

DUTRA.

Morvan Figueiredo.
DECRETO N.o23.568 AGÔSTO DE 1947

DE

• DE

20

Aprova alterações
introduzidas nos
estatutos da Companhia
Segu ...
TOS Argos Fluminense.

de

O Presidente da República, usando
da atri-buição que lhe contere O ar..
tigo8'l, inciso I, da 'Constituíçâo

decreta:
Art. 1. o Ficam aprovadas as alte..
rações introduzidas
estatutos so-

nos

ciais da Companhia de Seguros Ar-

go:sFluminense, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada

a operar em seguros terrestres e marítimos pelo Decreto n.» 4.270, de
10 de dezembro de IS01, inclusive o
aumento do capital social de Cr$ ...
2.100.000,00 para ors

da Companhia Phenix Pernambucana
com sede em Reeífe, capital do Es~
-sado de Pernambuco,
autorizada a
operar em seguros terrestres e marítimos pelo Decreto n." 4.432, de 30
de outubro de 1869, bem como o aumento do capital social de Cr$ ....

4.200.000,00,

conforme deliberacão das assembléias gerais extraordínárlas de acío'Distas, realizadas a 14 de novembro
de 1946 e 29 de janeiro de 1947.
Art. 2. ° A sociedade continuara
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar, sôhra o objeto da: autorização a que alude o presente Decreto;
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agôsto de
'lS47, 126° da Independência e 59° ca
República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan de Figueiredo.

DECRETO N.' 23.569 - DE 2G DE
AGOSTO DE 1947
'Aprova, com modificações, as altera-ções intrcâueuias nos entatutoe da
Companhia Phenix Pernambucana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos sociais

para ors

3.000.000,00

conforme deliberação das assembléias
gerais extraordinárias de acionistas
realizadas a 12 de setembro e 13 'd~
novembro de 1946, mediante as con,dições .abaixo:
I -~Os estatutos são aprovados com
as seguintes alterações:
a) ,suprima-se o parágrafo único do
art. 10.
b) supressão -do art. 12;
c) no art. 18, suprimam-se as expressões "e do Procurador Geral" e
"e o Procurador Geral", constantes do
art. 18.
d) suprima-se o art. 36.
II ~ As alterações consignadas na
cláusula precedente deverão ser aprovadasem assembléia geral extraordinárta dos acionistas, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da
data da publicação dêste Decreto.
Art. 2.° A Sociedade constánuará 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, 20 de agôsto de
1947, 12-6.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.O 23.570
DE 21 DE
AGÔSTO DE 1947

°

Altera
R,egulamento de promoções
dos funcionários públicos civis.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Arb.. 1.0 O art. 59 do Decreto númer., 2-.290, de 28 de janeiro de 1938
(Re-gulamento de Promoções dos funcionários públicos cívís) , vigorará com
a seguinte redaç~:
"Art. 59. Somente nos meses
de março, junho. setembro e desembro poderão ser promovidos os
funcionários públicos cívís ,
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S 1." a JUlW do Presidente da
República, a vaga de classe final
de carreira, bem como de semifinal da carreira de Diplomata,
. poderá ser provida independentemente da vobservãncía das épocas
a que se refere êste artigo.
S 2.° Para o provimento das
vagas decorrentes nas de m a i s .
classes da carreira, considerarse-á como originária, para os efeitos do § 2.° do art. 9.° dêste Regulamento, a vaga da classe final
da carreira, bem como da semifinal da carreada de Diplomata, na
data de sua verificação.
Art. 2.° As promoções dos Iuncioiáríos públicos civis, a partir de 1948,
rõmente serão fe-itas nos meses de
narço, junho, setembro e dezembro,
ilterando-se, oportunamente, para
jSS€ fim, o respectivo Regulamento.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
lID contrário.
\
Rio de Janeiro, em 21 de agõsto de
1947. 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
Sylvio de Noronha.
Ccmrobert P. da Cesta,
Raul Fernandes.
Corrêa e Castro.
Clovis Pestana.
Daniel de Carvalho.
Clemente Mariami,
M orvan Figueiredo,
Armando Trompowsky.

DECRETO N.o 23.571 - DE 21 DE
AGÔSTo DE 1947
Bxtmçue cargos exceâetitee
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-teí n.e 3.195. de 14 de abril de 1941,

decreta:

.

Art. 1.0 Ficam extintos 2. (dois) cargos da classe L, da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente, do Ministério da Guerra, vagos em
virtude da promoção de Man.fr.edo Segismundo Liberal e da aposentadoria
de Eurico Pereira de Andrada, devenelo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.

Art. 2.° Revogam-se

em contrário.

as

disposições

Rio de Janeiro, 21 de -agôsto de 1947
12-6.0 da Independênca e 59 c da Repú~
blica.
EURICO G.

Camrcbert
DECRETO

DUTRA

P":

da Costa

23.572 - DE 21 DE
1947
Extingue vaga de Despachante
Aduaneiro
O Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe contere oartigo 87, n.v I, da Constituição, e nos têrmos do art. 56 do DEcreto-lei n.c 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, a pedido, de Mário Batista
de Araújo Pinheiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
N.o

AGÔSTO DE

Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1947.
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO G-. DUTRA
Corrêa e Castro

DECRETO N.O 23.573 AGÔSTO DE 1947

DE

2L

DE

E x t i n g u é vagas de Despachantes
Aduaneiros junto à Alfândega do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 56 do Decreto-lei número 4.014, de 13 de janeiro de 1942,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintas as vagas de
Despachantes Aduaneiros junto à Alfândega do Rio de Janeiro, decorrentes dos falecimentos de Oscar de Almeida França e Júlio Magno da Silva.
Art.2.0 Revogam-se as 'disposições
em contrário.'
.',
Rio de Janedro, 21 de agôsto de 1947,
126.0 da Indep-e-ndência e 59.° da República.
~URICO

G.

DuTRA

Corrêa e Castro
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DECRETO N.? 23.5174 -

21

DE

DE

AGÔSTO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro José Joaquim Adorno a. comprar. pedras pre-

ciosas.

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) ca:.
go de Instrutor, padrão J, do Quadro
Suplementar do Ministério da Mari_
nha, vago em virtude da aposentadoria de Raul Silva, ficando sem aplí-

cação a' dotação correspondente.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere .0 _ artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo Em vista o Decreto-lei n.? 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado 'o cidadão brasileiro José Joaquim Ador-

Art.

2.°

Revogam-se as disposições

em c-ontrário.
Rio de. Janeiro, 21 de agôstc de 1947.
126.0 da Independência 0 59;° da Repú;
blica.
.
EURICO

no, residente em Guiratinga, Estado

G.'. DUTRA

Sylvio de Noronha

de Mato Grosso, a comprar pedras pre-

ciosas nos têrmosdo Decreto-lei nú-

mero 466, de '4 de junho de 1938, cons-

tituindo titulo desta autorização uma
via autenticada do presente Decreto.

Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1947;
126.° da Independência e 59.0 da Repú-

blíca,

EURICO

G.

,DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO

N

P 23.575 -

DE

21

DE

AGÔSTO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Pereira de Alencar a comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usando da atribuição que .lhe confere o
artigo 87. número I, da Constituição,
e tendo em vista o Decreto-lei D.O
466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único .. Fica autorizado .o cidadão
brasileiro Pedro Pereira de
Alencar, residente em Ealisa, Estado
de Goiás, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.c
466, de 4 de junho de 1933, constituIndo título desta autortzaçâo uma via
autêntícada do presente Decreto.
.:Rio de Janeiro, 21 de agôsto de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da Repúbüca,

DECRETO

N.O

23.577
1947

DE

21

DE

AGÔSTO DE

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-Jed n.e 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um O) cargo de, Chefe de Portaria, padrão C,
do ouaoro Suplementar. do Ministério
da Marinha, vago em virtude da demissão de .tosé da 'Cunha Mourão, devendo a dotação .correspondente se-r levada a crédito da c-onta-corrente do
Qw::dro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA

Sylvio de Noronha

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DEORETO

DECRETO N.o 23'.576 AGÔSTO DE 1947

DE

21

N. o' 23.578
AGÔSTO DE 1947

DE

22

DE

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei J,1.0 3.195, de 14 .de abril de
1941, decreta:

. Autoriza a Emprêsa de Eletricidade
Divinópolis-Cajurú S. A.} Estado
de Minas Gerais a ampliar as respectivas instalações.

Não foi publicado ainda. no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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Art. 4. o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contado da data do registro do resoutorga concessão à Comimpectivo contrato -na Divisão
de
nhza Campos Gerais de Energia
Aguas.
Slétrwa S. A. para a transmissão,
Art. 5. o O capital a ser remuneratransformação e distribuição de
do sérá o ínvestímento efetivo e crienergia elétrica no município de
terioso na constituição do patrimônio
. da concessão em função da indústria,
Castro, Estado. do Paraná.
concorrendo,
direta ou indiretamente,
O presidente da República, usando
para a transmissão, transformação e
da ,atribuição que lhe confere o .artIdistribuição de energia elétrica.
go 87, inciso I, da Constituiçw; e
Art. 6. o As tabelas de preços de
nOS têrmos do art. 5. o do Decretoenergia serão fixadas pela Divisão de
lei n. o 852, de 11 de novembro de
Águas, no momento oportuno, e trie1938,
nalmente revistas de acôrdo com O
Consider3indo que o Conselho Nadisposto' no art. 180 do Código de
cional de ~ Aguas e Energia Elétrica
Aguas ,
'
julgou conveniente a medida solicitaArt. 7. o Para a manutenção da índa pela Companhia Campos Gerais
tegrídade do patrfmônío a que se rede Energia Elétrica S. A., decreta:
fere o art. 5. 0 dêste Decreto, será
Art. 1. o ~ outorgada concessão à
criada uma reserva. que proverá às
renovacêes determinadas pela depreCompanhia Campos Gerais 'de ~n~r~
gía Elétrica S. A., para transmíssao, ciação .ou impostas, por acidentes.
Parágrafo único.
A constituição
transformação, dístríbuíção e ccmércio. de. energia elétrica, no munícipto dessa reserva que se denominará "reserva de. renovação",' será realizada
de Castro, Estado do Paraná.
por cotas especiais que incidirão SÔR
Art. 2. o sob" pena de caducidade da
bre as tarifas sob a forma de percenpresente concessão, a interessada obritagem. Estas cotas serão determinaga-se a:
das, tendo-se em vista a duração média
do material a cuja renovação a
I - Registrar êste título na - Divisão
de Águas do Departamento Nacional dita reserva terá que atender e. poderão ser "modificadas trienalmente
da Produção Mineral dentro do prazo de trinta (30) dias, a partir de na época da revisão das tarifas ..
sua publicação.
Art. 8. o Findo o prazo da concesII Apresentar, em três (3) vias,
são, tôda a propriedade da concessioà mesma- Divisão de Aguas dentro de
nária que no momento existir em
seis (6) meses; contados a partir da
função exclusiva e permanente da
data do registro dêste título, os-estutransmissão, transformação ,e dístrídos, projetos e orçamentos relativos
buiçâo de energia elétrica reverterá
às linhas de transmissão e distribuipara o Estado do Paraná, mediante
cão de energia elétrica acima citaindenização, na base do custo hístódas.
rico, do capital não amortizado, deIII - Assinar o contrato dísctplíduzida a "reserva de -renovação-.»
. nar da concessão dentro do prazo de que se refere o art.. 7. o dêste Decretrinta (30) dias contado da data em
to.
que for publicada a aprovação da
§ 1. o _ Se o Estado do Paraná não
respectiva minuta pelo Ministro da
fizer uso do seu direito a essa reverAgrfcultura, .
"
são, a concessionária poderá requerer
IV - Apresentar o mesmo contraao Govêrno Federal seja a. concesâo
to à mencionada Divisão de Águas,
renovada pela forma que no respectipara fins de registro, até sessenta vo contrato deverá estar 'prevista.
(60) ruas depois de registrado no 'I'rã"§ 2. o _ Para os efeitos do dísposbunal de contas.
to no § 1. o fica a concessionária obrfParágrafo único. Os prazos a que
gada a dar conhecimento ao Govêrno
se refere êste artigo poderão ser pror- Federal da decisão do Estado do Parogados por ato do Ministro da Agriraná e a entrac. com o requerimento
cultura.
da prorrogação ou o de desistência da
0
Art. 3. A minuta do contrato disconcessão até seis (6) meses antes do
ciplinar desta concessão será prepa- término do respectivo prazo.
rada pela Divisão de Aguas e submeA'rt. 9. o A concessionária gozará
tida à aprovação do Ministro da Agrídesde a data do registro de que tracultura.
ta o art,' 4. o e enquanto vigorar esta
DECRETO N.? 23.579

-

AGÔSTO DE 1947

DE 22 DE
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concessão dos favores constantes do , DECRETO N.'" aa.oea - U..Ii.i ;':'/ .L>E
AGõSTO DE 1947
Código de Aguas e das leis especiais
sôbre a matéria.
Art. lD. O presente Decrete entraAutoriza o cidadão brasileiro Paulo
ráem vigor na data de sua publíLeônidae do Nascimento a cOmprar
cação.
.
pedras preciosas.
Art. 11 Revogam-se as disposições
em contrário.
,
o Presidente da 'República, usando
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
da atribuição que lhe confere o arta,
0
1947, 126 da Independência e 59° da
go 87, número L, da Constituição, e
República.
tendo em vista o Decreto-lei númeEURICO G. DUTRA.
1'0466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Daniel de Carvalho
Artigo único. Fica autorizado '0 cidadão brasileiro Paulo Leôrúdas do
Nascimento, residente em .Belo HoriDECRETO N.? 23.580 - DE 27 DE
zonte, no Estado de Minas Gerais,
AGÔSTO DE 1947
a comprar p-edras preciosas nos têrmos d-o Decreto-lei n.? 466, de -1 de
Revoga o Decreto n.O 6.970, de 14 de
junho de 1938, constituindo título des-,
rruJ,TÇO de 1941.
ta autonzaçâo uma via autêntica do
O Presidente da República, usando
pr-esente De-creto.
dia. atribuição que lhe confere o artiRio de Janeiro, 27 de agôsto de
go 87, número I, da Conetituíção, de1947; 126.° da Independência e 59.0
creta:
da República.
Artigo único. Fica revogado o DeEURICO G. DUTRA.
creto TI.o 6.9'i-o, de, 14 de março de
1941, que autorizou o cidadão braslCorrêa e Castro.
leirc dcão Dias Ramos a comprar pe-

dras preciosas nos têrmos do Decretolein,o 466, de 4 de junho de 1938.
Rio de Janeiro, 27 dê agôsto de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
. EURICO

G.

DUTRA

Corrêa: e Castro

DECRETO

N.O

23.583 -

DE

27

DE

AGàsTO DE· 1947

Autoriza

estrangeiro' a adquirir

o domínio útil do terreno de

ma~

rinha que menciona, situado nesta Capital.

DECRETO N.o 23.581 DE 27 DE
AGàSTO DE ':'947

O Pr-esidente' da. República, usando
da. atribuição que lhe confere o artiBo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o dispost-o no art. 250
do Decreto-lei n. ° 9,760, de 5 de seO Presidente da República, usando , Lembro de 1946, decreta:
da atribuição que lhe confere o artigo
Artigo único.
Fica Hans Peter
87, número I, da Constituição, e EenMadsan, de nacionalidade dinamardo em vista o Decreto-Ieí m." 406. de
quêsa,
autorizado
a
adquirir a fração
4 de junho de 1938, decreta:
cento e oitenta e-o seis - quatro mil
Artigo único. Fica autorizado .0 cicento e sessenta avos (186/4.160) do
dadão brasileiro José Benevrces Azedomínio útil do terreno de marinha
vedo, residente em Juazeiro, L(> gs.,
situado na Avenida Atlântica .n.v 272,
ta·do da Bahia. a comprar pedras prenesta. Capital, de que trata o precesciosas nos têrmos do Decreto-ler nÚR
so protocolado no Ministério da Fámero 466, de 4 de Iunno de 1~38, COl1.<"~
zenda sob -n.« 12ü.218, de 1947.
tdtuindo titulo desta autortzs çâo uma
Rio de Janeiro, 27 .de agôsto de
via autenticada do presente oecieto.
1947. 1260 da Independência e 59° da.
Rio de Janeiro. 27 de agôsto de 1947,
República. '
12ti.a da Independência e 59,° da República.

Autoriza o cidadão brasileiro José Benevides Azevedo a CompTaT pedras
preciosas.

EURICO G. DUTRA

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

Corrêa e Castro.
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D;ECRETO N.O 23.584 :-AGÔSTO

DE

27 DE

DE 1947

Concede à "Emprêsa de Transportes
Silva Limitada"
autorização para
continuar a funcionar como envprê...
sa de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.o 2. 78i±, de 20 de novem~
bro de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Emprêsa '
de Transportes Silva Limitada", autorizada a funcionar pelo Decreto n.c
20.260, de 20 de: dezembro de 1945,
decreta:
Artigo único E" concedida à "Emprêsa de Transportes Silva Límítada", com sede nesta Cidade do Rio
de Janeiro, autorizáçâo para continuar á, funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei n.v
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, sõbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de
1947, 126,° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G. DUTRA.

M orvan Figueiredo.

DECRETON.o 23.535 -

DE 27 DE
DE 1947
Dispõe sôbre os casos em que é âevida o auxílio-doença
dá outras
providências.
AGÔSTO

e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ao-segurado de Instituto ou
Caixa de Aposentadoria 'e Pensões que,
por disposi-ção legal, tem garantido o
direito a licença com vencimento ou
salário integral, .seja para tratamento de saúde, seja por motivo de gestação, por parte do respectivo empregador, não é. devido o "auxilio-doença" por conta da instituição a que é
filiado.
Parágrafo único. Quando os proventos da licença a que 'se refere êste
artigo forem inferiores ao vencimento ou salário integral, é devido o "auxílio-doença" tão somente no valor suficientep:ara completar a diferença
entre os proventos pagos pelo empre.gador e o vencimento ou salário inte-

gral, no decorrer dos doze primeiros
meses de licenciamento.
Art. 2.° O "auxilio-doença" a cargo dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, quando requerido
após o decurso de 60 dias do afastamento do serviço por parte do segurado, só é devido a partir da data do
respectivo requerimento.
Art. 3.° Sôbre a importância do
"auxílio-doença" pago pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e P.ensões não deverão incidir quaisquer descontos.
ArL 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
e aplica-se aos casos pendentes.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agõsto de 1947,
126.° da Inde-pendência e 59.° da 'República.
EURICO

G.

DUTRA

M orvan Figueiredo

D:.E0RETO N.o 23.'586 ACÔSTO

DE 27 DE

DE 194,7

Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado do Piauí.

O Presid-ente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuícâo, e de
acôrdo c-om o art.. 12 do Ato das Dlepoalções Constdtuclonais Transitórias,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho Administratdvo do Estado do.
PiaUÍ, cujo arquivo será entregue às
autoridades esta-duais competentes.
Art. 2.° itste Decreto entrará em
vigor ná data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1947,
126.° da Independência .e 59.° da República.
"
EURICO

G'. DUTRA

Benedicto Costa Netto

DEORETO N.' 23.587 -

DE 1 DE

SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Calarçe a lavrar jazida de rochas betuminosas classe IX em terras do dominio público, situoaa» na ilha Taipu Mirim, municipio de Maraú, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

.ígo 87, número I da Constituição, e
termos dos Decretos-leis ns. 1. 985,
Ie 29 de janeiro de 1940 (Código de,
zlínas) , e 5.247, de 12 de fevereiro
âe 194,3, decreta:
lOS

DECRETO N.o 23.588 -

DE 1 DE

SETEMBRO DE 1947

Extingue cargos excedentes

O Presidente' da República, usando

Art. 1.0 Fica autorizado O cidadão da' atribuição que lhe' comere o arorasíleiro Fra-ncisco Calarge a lavrar tlgo 87, item I, da Constituição, e
jazida de roerias betuminosas - elas- nos têrmos do art. 1.0, alínea n do
3e. IX - em uma área de oito hecta- Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
res e vinte e quatro ares (8,24 ha) ,
em terras do domínio público, situaArt. 1.0 Ficam extintos 2 (dois)
do na ilha Taipu Mirim, município
cargos da classe E, da carreira de Inde Maraú, Estadovda Bahia, delimi- 'vestigador de Polícia do Quadro Su;
tada por um poligno com 10 lados plementar do 'Ierrrtórto Federal do
que tem um de seus vértices situado
Rio Branco, vagos em virtude da ,;x0'C
distante duzentos e onze metros neracãc de Cícero Correia de Melo
(211 m) no rumo magnético de vinte
Filhô e Ricardo Sarmento dos Santos.
e seis graus e trinta minutos sudeste
Art. 2.°, Revogam-se as disposições
(26° 30' SE) do canto sudoeste da
Igreja local e cujos lados a partir em contrário.
dêstevértice têm, pela ordem', .os S'8Rio' de Janeiro, 1 de setembro de
ginntes comprimentos e' rumos magné- 1947, 126.° da "Independência € 59. 0 da
ticos: duzentos e dezesseis metros República.
(215 mj , cinqüenta um graus noroEURICO G. DUTRA.
este (510 00' 'NW); cento e onze meBenedicto Costa Netto.
tros (111 m) , trinta e nove graus e.
trinta minutos noroeste (39 0 30' N"\V) ;
oitenta e quatro metros (34 m) , vinte
e sete graus noroeste eno 00' NVn;
DECRETO N.o 23.589 - DE 1 DE
cinqüenta e quatro metros (54 m) ,
SETEMBRO DE 1947
norte; cento e quarenta e nove metros (149 m) leste; noventa e três
Strprime corçcs extintos
metros (83 mj , três graus sudeste
(3° 00' E,E); cento e quarenta e oito
O Presidente da Repúulíca, usando
metros (148 m) , vinte e 'oito graus da atribuição que lhe confere o arsudeste (28° 00' SE); cento e vinte
tigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n do
e oito metros (128 m) , trinta' e nove
graus sudeste (39° 00' SE); duzentos Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
e trinta' e um metros (231 m) , cinqüenta graus e trinta minutos suArt. 1.0 Ficam suprimidos os sedeste' (50° 30' SE); cento e cinqüenta
guintes cargos da carreira de Auxiliar
meia-os (150 mj , trinta e nove graus
de Ensino, do Qua'<iro Suplementar do
nordeste (39° 00' NE). '
'Território Federa-l do Rio Branco: 4
Art. 2.° Esta autcrlzaçãe é outor(quatro) da classe F e 6 (seis) da
gada nos têrmos estaoelecídos no Cóclasse E, criados pelo Decreto-lei nudigo de Minas. (Decreto-lei TI.o 1.985., mero 9.164, de 11 dê abril de 1946, e
14 (quatorze) da classe D, sendo 9
de 29 de janeiro de 1940.
(nove), criados pelo referido DecretoArt , 3.° O titula da autorização de
lei n.? 9.164, e 5 (cinco) vagos em virlavra, que será urna via autêntica
da exoneração de Rogaciano de
dêste Decreto, pagará a' taxa de ors tude
Oliveira Franco, Valdemarlna Nor600,00 (seiscentos cruzeiros) e será
mando Martins, Terezinha de Jesus
transcrito no livro próprio do Conse- Pereira
Arraes, Euníée dos Santos Sarlho Nacional do Petróleo.
torato e Rute Gitai Viegas da Silva.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
Art. 2."0 Revogam-se as disposições
em contrário.
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de
Rio de J aneiro, 1 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da'
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedito Costa' Netto.

EURICO

G _ -DUTRA.

Benedicto costa Netto.·
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DECRETO .N.o 23.-590, DE.1
DE SETEMBRO DE 1947
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da, atríbuiçáo que lhe confere -o artigó 87, item I, 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 7 (sete)
cargos da class-e C da carreira de Servente, do Quadro Suplementar (1.0
-Território
Federal do Rio Branco,
sendo quatro vagos em virtude da
exoneração de João Batista 'I'orreías,
jraci de Magalhães Bessa, José Vitoríno Filho e Ademar de Araújo e
três criados pelo Decreto-lei n.? 9.16'4,
de 11 de abril de 1946.
Art. 2.° Revogam-s-e as .dtsposíçôes
em contrário.
, Rio. de Janeiro,l de setembro de
1947; 126.° da Jndependêncía e 59.° da
República.
EURICO G.

DECRETO N.o 23'.592, DE 1
DE SETEMBRO DE 194.7
Suprime cantos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,da Constituição, e
nos tê-mos do art. 1.0, alínea n (lo
Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril
de 1941, 'decreta:
Arb. 1.° Ficam suprimidos 3 (três)
cargos da classe F da carreira de Auxiliar de Engenharia, do Quadro Suplementar do Território Federal do
Rio Branco, sendo dois errados pelo
Decreto-lei n.v 9.164, de 11 de abril
de 1946, e um vago em virtude da
exoneração de Pedro Lopes 'I'ôrres.
AtL 2.° Revogam-se as disposições
em epntráa-ío.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° 'ia
República.

DUTRA.

eeneascto Costa Netto.

EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.' 23.591. DE 1
DE SETEMBRO DE 1947
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
. 'da atribuição que lhe confere o artigo .87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n 30
Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 03 seguintes cargos isolados de provimento em
comissão, d-o Quadro Suplementar de
Território do Rio Branco: 2 (dois) (Í0
Inspetor d-e Ensino, padrão J, sendo
um vago em 'virtude de exoneração 1e
Aluísio Neves e outro, criado pelo Decreto-lei n.c 9.164, de 11-4-46; 2 (dois)
de Inspetor da Guarda, padrão J,
vagos em virtude de exoneração de
Cândido .Augusto Pena Rocha e 'rã,
cito Barreiros Martins; e 1 (um) de
Locutor, padrão K, e 1 (um) de Téeníco de Laboratório, padrão L, criados pelo referido Decreto-lei n.o 9.164.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 d-e setembro 1e
1947, 126.° da Independência e 59.° ria
, República.
EURICO

G~ DUTRA.

-

Benedicto Costa

,

Netto':

DECRETO N.' 23.593, DE 1
DE SE'l'E:M:eRO DE 19':1:7
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ~7, item I, da, Constituição, e
nos termo.s do art. 1.0, alínea n ao
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta;
Art. 1.0 Ficam suprimidos 7 (sete)
cargos-da classe D da carreira de Au-.
xilíar de Escritório; do Quadro Suplement.ar do Território Federal do
Rio Branco, sendo um vago em virtude da exoneração de Jorge das Cha.,
gas Henrique d-e Castro e seis -rtados pelo Decreto-l-ei n,« 9.164, de 11
de abril de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de
194.7, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO· G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto.
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DECRETO N.' 23.594, DE 1
DE SETEI\!lBRO DE 1947
'."""

DECRETO N.? 23.596 SETEMBRO DE 1947

Suprime cargos extintos

da atribuição que lhe confere o artigo 8';, item I, da Constrtuiçâo, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril

de 1941, d3crcta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 1 (um)

cargo da classe G e 2 (dois) da classe
F de carreira de Prático, de Farmácia; do Quadro Suplementar - do Ter ,
rítóno Federal do Rio Branco, criados
pelo Decreto-lei n.v 9.164, de 11 de
abril de 1946.
Art.. 2.° R-evogam-se as disposições
em contrárío .

Rio de Janeiro, 1 de setembro de
.1.947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
G.

DUTRA.

nua, do Quadro Suplementar do

Ter~

Federal do Rio Branco: :3
(três) da classe F, criados pelo De.
creto-Ieí n.c 9.164, de 11 de abril de
,,1946 e 3 (três) da classe E, sendo
dois criados pelo referido Decreto-lei
n.? 9.164, e um vago em virtude de
exoneração -de Luis Venâncio de Andrade .
Arb. 2.° Revogam-se as disposições
rrtório

Rio de Janeiro, 1 doe setembro de
1947, 126.° da Independência e 59,° 'ia
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Benedicto Costa

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigc . 87, item t, da Constituição, e
nos têOO1oS do art. 1.°, alínea n 30
Dccreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de abril
de 1841, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 23 (vinte
e três) cargos da classe D da carreira
de Guarda 'I'an-itorlel, do Quadro Suplementar do 'Ierrttórlc Federal do
Rio Branco, vagos em virtude da exoneração de .Antônio Almeida, Antônio
Vieira Gomes, Aureliano Pereira Lima,
Eduardo Alves Teixeira, Felinto de
Oliveira Silva;. Francisco Marcolino
Sobrinho, Geraldo Lopes de Paula,
João Dantas de Moura, Joâo Domícío
de Lira, Jcaquím Pereira da Silva,
José Dias de Assis, José João "da Silvá, José Mtnervmo Silva, Lourival
Rodrigues de Moura, Manuel Barbosa
da Silva, Manuel Ricardo de Assis,
Migu-el Firmino, Nestor- Ribeiro. da
Silva. Oscar Silva de Oliveira, Otávio
Correia de Amorim, Sebastião Luís
de Medeiros, 'I'íbúrcio Cordeiro e 'Virgínia Lino 'dos Santos.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doe Janeiro, 1 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República,
G.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição' e
nos termos do art. _ 1.°-, alínea n' do
Decreto-IH n.« 3,19:>, ue 14 de abril'
de 1941, decreta:
Art. Lo Ficam suprimidos os se...
guintes cargos da carreira de Cop.c{-

1

Suprime cargos extintos.

EURIÇO

DE

em contrário.

DuTRA.

Benedicto Costa Netto.

DECRETO N,O 23.595, DE
DE' SETEMBRO DE 1947

1

Suprime carçoe extintos

O Presidente da República, usando

EURICo

DE

•

Benedicto Costa Netto,

DECRETO N.> 23.597 SETEMBRO DE 1947

DE

Netto.

1

DE

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, itemc I, da Constituição, e

~~r~f~~~is n~g ;~i65, l.~e alln~~ ~b~l

de 1941, decreta:
.
Art. 1.0 .t'''icam suprimidos 2 (dois)
cargos da classe E da carreira de Investigador de Polícia, do Quanro Suplementar do Território Federal do

Rio Br-anco, sendo um vago em vir-

tude da

exoneração de cadoan ele

Araújo Alv03, e outro criado pelo Decreto-lei n.c 9.164, de 11 de aorn
de 1916.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de
19~7, 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G. DUTRA.
Benedicto Costa Netto.

DECRETO N.o 23.598 -

DE 1 DE

SETEMBRO DE 1947

Cria, -eo Ministério da Aeronáutica, ..
o curso de Tática Aérea

O Pr-esidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar~

ATOS
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tigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com a letra b do art. 1.0 e
art. 25 do Decreto-lei n.09. 888, de
16 de setembro de 1948, decreta:
Art. 1.0 E' criado, no Ministério da
Aeronáutica, um instituto militar :ie
instrução tática, com a denominação
de Curso de Tática Aérea (C. T. Aer ),
a ser sediado, inicialmente, em uma
B~...se Aérea, que' será designada oelo
Ministro da Aeronáutica.
Art. 2.° O Curso de Tática Aérea
tem por objetivo preparar os oficiais
subalternos da F. A. B. para o exereício das funções que lhes são atrtbuidas no âmbito das Unidades e
Bases Aéreas, rmnistrando-Ihes, também, . os ensinamentos relativos ao
emprêgo tático das Unidades Aéreas.
Art. 3.° O Curso de Tática Aérea.
destina-se a oficiais subalternos -~Ol~
mais de 2 anos de serviço.
Parágrafo único; Inicialmente, tendo
em vista a melhor difusão dcs conhe.,
cimentos a serem -ministrados no Our ~

so e, ainda, o estabelecimento de ;:101mas uniformes de ação nos div'8YSOS
escalões de comando e admirústraçáo,
poderá ser admitida a matrícula de
Majores e Capitães Aviadores.
Art. 4.° ,A Direção do curso 'será
.exerclda, inicialmente, pelo Comandante da Base Aérea designada.
Art. 5.° O Curso aproveitará Instalações existentes na Base escolhida.
e sua criação tnão Importará em dotação de créditos, ou aumento de
efetivos do pessoal da F. A. B.
Art. 6.° O Ministro da Aeronáutica

baixará as mstruçôex necessàrâas para
o funcionamento do Curso.
Art. 7.° reste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 1'"0vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de

1947, 12,6.° da Independência e 59. da
República.
0

EURICO G.

DuTRA.

Armando Trompowslcy.

DEORE'I10 N.o 23.599 - DE 2 DE
SETEMBRO DE. 1947
Altera a posição das Armas da República no Pavilhão Presidencial.

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, de-ereta:
Art. 1.0 As Armas da República deverão ocupar o centro geométrico do
campo verde do Pavilhão Presidencial,
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criado pelo Decreto n.c 6.310, de 3 de
janeiro de 1907.
Art. 2.° aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação .
Art, 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
1947, 126.° ria Independência e 59.° da
República.
EURICu G. DUTRA

Benedicto Costa Netto

DECRETO N." 23.600 - DE 2 DE
SETEMERO nn 194.7
SUPTi1ne cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição qUE' lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 do Decreto-Ieí
n.? 3.19::>, de 14 de abril de 1941, de--

ereta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Ajudante de Tesoureiro (Alfândega do
Rio Grande), Padrão '6, do Quadro
Suplementar do. Ministério da Fazenda, Vago em virtude da aposentadoria
de Silvestre Pinho 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 Janeiro, 2 ele setembro de
1947, 12-6.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Corrêa e Castro

DECRETO N.o 23.601 - DE 2 DE
SETEMBRO DE 1947
Suprime cargos extintos
.O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alfnea li, do Deereto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 3 cargos
da classe E da carreira 'de Arquivista
do Quadro Suplementar do Ministério
da. Fazenda, . vagos em virtude da
transferência de Alba Furtado de
Mendonça e da promoção de, Argemí1'0 Pereira da Rosa e José Altino do
Amaral, devendo a dotação correspondente se-r levada' a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do
,melSmo Ministério"
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Art. 2.° Revogam-se as disposições'
em con trário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59,0 da

República.
EURICO

G.

DuTRA

Corrêa e Castro
N.O -23.602 ~ DE
SETEMBRO DE 1947

DECRETO

2

DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, e nos têrmos

do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei

1:,.0

3.195, de 14 de abril de 1941", de-

creta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 6 cargos
da classe 23 da carreira d-e- Contador
do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vag-os em virtude da promoção de Tobias Diógenes Travessa,

Paulo Orlando, Nélson - da Costa Ma-

chado, Otíha Guimarães de Anes Pi-

res, Jarbas Ferreira Deschamps e Alcides Bezerra Feto," devendo a dotação correspondente ser levada a Crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G..

Corrêa

e.

DUTRA

Castro

DEORETO N. o '23.603 - DE 2 DE
SETEMBRO DE 1947
Suprime cargo extinto.
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe coufore o artigo 87, n. o I, da Constituição, e nos
têrmosdo artigo 1. o, alínea n, 6.0
Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de abril
de 'Ul41, decreta':
Art. 1.0 Fica suprtmfdo 1 cargo da
classe 3 da carreira de Contínuo do
Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vago em virtude da promoção de Luís Vieira Braga, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quad::o
Permanente do mesmo Minlstérlo ,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrárlo .
_ .
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
0
1947,126. da Independência e 59. 0 da.
República.
EURICO G.. DUTRA.

Correia e Castro.

DECRETO N.» 23.604 - DE 2 DE
SETEMBP.O DE 19'47
Suprime cargos extintos.

O Presidente da República- usando
da atribuição que lhe confere o artd,
go 87, n,v I, da "Oonstdtuiçâo, e nos
têrmos d~ artigo 1. o, alínea n, do
"Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de abril'
de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos 33 'car,
- gos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Mi~
nísténo da Fazenda, vagos em virtude
da promoção de Olimpta Pereira, Ve_
nânoío de Almeida Melo, Olaer Ma;
chado de Azevedo; Dalva Lobo
de
Sousa, Henrique Alves de Minas, Zilka de Melo pereira da Silva, Ralmun.;
da Elza Loureiro, da transferência de
Dalva Moreira Rega, Elza Nehrer, Oelíà Ribeiro Dantas, Beatriz Soares
Arlete Vilas Boas Guimarães, Agnel~
Vieira de Melo, Odalela dos Santos
Jacinto. Maria de Lourdes Vaz, Ma.,
ria
do Patrocínio Medeiros, Cleide
Pinedo Benigno, Maria Madalena
Mesquita de Araújo, Aligi Muto, Iene
de Paula e Silva, Nanci Reis Belo
Maria
de Lourdes Barros Barbosa.'
Eleonor Teixeira de Carvalho, Iren~
Andrade Silva, Neuza Garcês de Farias, Dinorá Soares Gama, Durvalíne
rv:raia de Almeida, Regina Braga, 811VJa. de Andrade .Araúio. da exoneração de Norma:
Tintori Matosinho
Maurício de Melo Pureza, Alcina Ma~
dureirs. Rodrig-ues e da demissão de
Ester Maculan, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito dá
Conta-Corrente do QU8JcJTO Permanen,
te do mesmo Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as dísuosícões
em contrário.
'
~
Hio de Janeiro, 2 de setembro de
1947. 126, o da Independência e 59. o da
República.
EURICO G.

DUTRll..

Correia e Castro.

DECRETO N.? 23.605 SEI'EMBRO DE 1947

DE

2

DE

Suprime ca'f-'go extinto.
O, Presidente .da República usando
da atribuição que lhe Confere o arngo 87, n. o I, da Const.íttncão, e nos
têrmos do ar-tigo 1. o, alínea n, do
Decreto-lei n. o 3.195, de 14 dê abril
de 1941, decreta:
.
Art. 1. o Fi-ca suprimido 1 cargo da
classe 18 da carreira de Desenhista do
Quadro Suplementar do Ministério da
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Fazenda.. vago em ,,:irtude da promoção
de jjuclídes do Rego Lopes, devendo

a dota,ção correspondente ser levada
a. crédito da Conta-Corrente do Quadro permanente do mesmo ~iniS~€~io,
Art. 2.° Revogam-se as crsposaçoes
em eontrár!o.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
1947, 126. ° da. Independência e 59. ° da
República.
EURICO G. DUTRA.

N.O 23:.606 DE
SE'f.8:IVIBRO DE 1947

2

DE

extinto

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conf-ere o ar.,
taco 87, n.c I, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do De;
ereto...e, n.c 3.195, de 14 de abril de
10111 , decreta:
.
nrt. I.v Fica suprimido 1 cargo
da classe 16 da carreira de Estatístico
do Quadro Suplementar do Ministério

ca Fazenda, vago em virtude da prolGOC.8,O de Jandira Gonçalves Crespo

de 'Noronha, devendo a dotação C01'_
rs sponuente ser levada. a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanen.,
te do mesmo Ministério.
Art.. 2.° Revogam-se as disposições
ein contrário.
tuc de Janeiro, 2 de setembro de
1!}1.'!, :26 ° ·da -Independência-e 59:°, da

Icepúbhca..

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.
DECXR;E:TO N, o 23. 607

-~

l:H'i, l'2G.o da Independência e 59,° da
República.
EURICO G. DUTitA.

Corrêa e -Castro,
DE.oR,ETO N.

° 23-.603

-

I'E

2 DE

Suprime curços extintos

DEORETO

CCJ.1"[fO

Revogam-se as disposições

contrário.
ruo de Janeiro, 2 de setembro de

SETBMBRO DE lU47

Correia e cast.o.

Suprime

Art. 2.c
(;:11

DE 2 DE

8ETEM:Sn.O DJ:>: 1947

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atc-ibuição que lhe confere o aJ'-

~t':~~l~J' d~'oa~t. d~.o~~~f~~t~h~od; ·E~~

creto-Ieí D.O 3.195, de 14 de abril de
1911, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargc,s dn classe 19 da carreira de Estattstlco do Quadro Suplementar do ML
rus térào da Fazenda, vagos em vlr.,
tude da promoção de Lúcia Marinho
Pnajá (;- da aposentadoria de Darclée
Bton Garcia, devendo a dotacão cor.,
respondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do Quadro Perma.,
nenta do mesmo Ministério.

O Presidente da República, usando
da atribuição qU"8 lhe confere o al'i-ígo 37, D.O I, da Constituição, e nos
termos de art. 1.0, alínea n, do Decreto.Jet n.v 3-.H}5, de 14 ci-e abril de

1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 53 cargos da classe f da. carreira de Fiscal
Aduaneiro do Qua,dl'o Suplementar do
I..â mistértc da Fazenda, vagos em ;;11'tude de falecimento de Prancásco Cavalcanti de Albuquerque, tia premocão di', R::,ri11 de Erigido Borba, Manuel
Marques" Perr eira, Osvaldo Requião,

Aníbal da Rocha Nunes Pires, Oséas
de Soura Dutra, Joào Vieira da: Silva,
Jaime Ooelho Galvão, Ildefonso de
Azevedo Andrade, Irenio Antunes Macrel, Ceoâliano Brunet, Pantaleâo dos
bZUitOS, Carlos Luiz Frechettí Júnior,
JOl'geó.a Silva Gulmarâes, Gabriel
de LeL~,) Pedr-o Gonçalves Eara, Hl;Ümundo Ferreira Campos, Adão 801&1';
A vrai Bernardazai, Panfilo Costa, :Mário Lins Oavalcanti, Ezequiel de Olí.,
veâra Mendea, Francisco d-e Assis Rodrlgues Amazomno de Aguiar Freitus, Geraldo Pereira Macambira, An.,
tonto Pires da Fonseca, Newton de
S'JUsa Aguiar, Berlinda 'Teteo de Asns Antonio Cabral, Dionisio Goncalvos Ga.:V8.b, Joaquim Pícançc, Paulino
Parreira (Segundo). Iànanuel Duarte
de Carvalho romretra.. Luda Eduardo
Espíndola Luiz' Ferreira de Matos,
Elias Simão, J02,0 Santana Júnior,
Otávio Pires, Braulio Pena FOTte de
Negreh os Pauhno Ferreira (Primei1'0), Juvenal Vieira de Matos, Domíngos Enéas da Frota, Higino Carneiro
Rodrrgt.es Campelo, João Batista de'
Mn-anda, Lcurrval Pontes de Oliveira,
.rosé Escobar Nunes, Rafael de França Muú, Severino Cirilo Carneiro,
Osório Ramos Pinto, Inácio Evariste
Henrique de Almeida. Perí Cereal,
Erard da Silva Jambo e 'da aposent adoria de José Bernardo de Sousa,
devendo U dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
Ql'adr() Permanente do mesmo Mínís.,
térío.
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Art , 2.(0
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Revogam-se 8.S dispcsiç6es~~

em contrário.

Ido de Ja~:::i1'6, 2 80 setembro de
126 (, da Indeoendêncía e G9.0 da
República.
lS~,"i.

Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário,

Rio de .Ia.neiro. em 2 de setembro
de 1947, 125,0 da Independência e 59,0
da República.
EURICO G. D-lJ1'lH.

Corrêa e Castro,

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.
DECRETO N.? 23.611 DEOH.ETO N ,0 23,609 SETEMBRO DE

DE

2

da aunbuiçâo que lhe confere o artigo 37, TI,o I, 'da Constituição, e nos
têrmoa do artigo 1,°, alínea n, do D~
ereto-lei n.v 3.193, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1,° Fica suprimido 1 cargo de

'I'esourelro

(Tesouro

Naoíonal) Pndrâo 23 do ounero Bu. plementar do Ministério da Fazenda,

vago em

V:.r~UÕ.0

da apcsentadorta rte

Eduardo Sousa Oarvalhc, d-even-do

a

dotação correapondente ser levada a
crédito da Oonta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Mtnístério.
Art: 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

da atrfbuicão que lhe confere o artigo 27, n.v I, da Constituição, e nos
tê-mos do artágo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.v 3.185, de 14 de abril de
1841, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos '1 car9:ÓS da classe li 0.3. csn-etra de Artífice do Quo.d'!·o Suplementar do MinisVário da 1"3.z·2n0.8., vagos em virtude
da aposentadoria de Francisco Roque
do Nasclraento, da promoção de lI/(9,l'io
Carnaval, Donato Amenta e Albino
Ricardo Lopes, ficando SEUl· aplicação
a dotação correspondente.
Art , 2.° Revogam-se as dlsposiçêas

em contrário.
Rio de Juneiro, em 2 de setembro
de 1847, 126.° da Independência e 59.0
da Repúbuca .
EURICo G. DUTRA,

Rio Ú2 Janeiro, Em.2 d-e setembro
de 194'7, 12'3.° da Independência e 59.°
da Rcpública .

Corrêa e Castro,

Dj,::>CH-ETO N.O 23.612 ~ DE 2 DE
SE:'.l':Si\:E~~D DE 194/l

EUlUCO G, DUTRA.

corrói e Castro.

DEOl't-J1'TO N.o 23.610 -

DE

O presidtnt.e da República, usando

O Presidente da República, usando

de

2.

Sumrime cargos extintos

1947

Sllprime carço extinto

Ajudante

DE

SETEXVIBRO DE 194.7

DE

DE 2 DE

SETEMBRO DE 18~7

Suprime cargo extinto

O Presidente da' República, usando
68., atribuição que lhe co,nfen~o artiso 8'7, n.v 1, .da. Constttuíçâo, e ncs
t0!:lU-OS do artigo 1.0, alínea 11., do Deereto-lei n.v 3.195, de' 14 de abril de
1941, decreta: '
Axt. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Conferente de Valores (Caixa de
Amortdzação) Padrão J 6.0 Quadro Suplementar do Minlstéric da Fazenda,
vago em virtude da exoneração de
'I'amircs de Se.nta Isabel Protáslo, de-

vendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrent-e do
Quadro Permanente do m-esmo Ministério.

.SU1-'Ti'fi1G cargos extintos
o Presidente (ia República, usando
dr; atribuição qU'8 lhe confere o artigo
37, n.v I, da Constituição, e nGS têrmos
do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.c 3.195, de 1<1 de abril de 1941, de-

creta:

Art~, 1.0 Ficam suprimidos 4: cargos
da classe 3 da carreira de Foguista

0.0 Quadro Suplementar dó Míniatério
da FaZEOl1da, vagos em virtud-e da pro-

moção de Olautino Pedrcsa, João Marmonso de Sousa, Lindomar Pereira
Ik,IT!.oS e Flávio Piguelredo dos Santos, ficando s-em aplicação a dotação

correspondente.
Art.

2.° Revogam-se as disposlçêos

em contrário.
Rio de" .Ian.eíeo, 2 de setembro de
1947, 1'26.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA

- Corrêa e Castro

1'.'('OS DO FODE( EY.ECUTIVO

r:.rSCELTO N.? 23.613 -

2

l'E

DE

8ETE!·.oIl.'!RO DE 181:17

SiJ.;:;ri?ne cargo extinto

o

Presídonte. (2, República, usando
ds atríbtnçàc quo lhe contere o ertígc
8"1, .rJ.. 0 I, da Co!'!-?titUiÇ2.G" e nos têrmo~
do ai-ügc 1.0, anue a 'il, ClO Decreto-lei
n." 3.1[15, de 11 de abril de 1941, de-

er eta.:
/,::-L
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Morais, Ramíro Silva, Vitor Pedro da
.Sálva e Pedro Raimundo da Silva, fieaudo sem aplícaçâo. 8. dotação COl-

r(·~~=~,~~d,~~te:R.eVOgam_S8 as díspcsíções
em contsano.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
194:'/, 12i3.0 da Independência e 59,oda
República ,

Fica suprimido 1 cargo da
classe 15 6-;;, Cé1T!'2Üa de Gravador do
1.0.

i?~':~C~;:~2: ~,~~E;i1~~~.~ a ~~ i tt~}~i~~s t ~~~gl11~~

dl-o de Ncrívs.I Carlos 'I'eixeíra, ftcando sem aplícaçàc a dotação correspond.sntc .
Art.. 2,° Revogam-se 2.S disposlçôcs

Em ccntcárto.
Rio de .Ianetro, 2 (I:' setembro de
HW7, 1~,6.0 da Independência e 58.0 da

República.

EURICO

G.

DUTnA

COTT1a e Castro

DEOR.Eri'Q N." 23.6H S;':TI:2,mI:.O D,,; 194.7

DE

2

DE:

SEprime cargos extintos

O Pr-esidente da República, usando
da a trlbuição que lhe "contere o artdgo 8';', n.v I, da Ocncütuíçâo, e nos
têrmos do artãgo 1.0, alínea rz, do Dê"
cretc-Ie. E.O 3.185, do H (e ?bl'il de
1841, decreta:
i'.rt. 1.0 Picam suprimidos '10 cargos
C;:l ('.12:=:S8 3 da carreira ds Martnh.aíro
co Q:".".ci,,·o Sunlementar (,0 Mínletério
da }/~~Z:'2l1ja, vagos em virtude da promcçâo de B2<I12dito Jcsé de Oliveira,
11~.~:mu~·do Nonato Muniz, Raimundo

fir~;~I~i::l:~~&~{~~l:~§~~S~~!\~k:~
lho Jc·3.0 Boaventura Bastes, DomtnB'C3' NU.DoeS da Silva.. JG~O Antônio do
Nascimento, José Domingos de C8.l'valho, Roberto Paulino.
Sousa~ norácío

F-eTL"J..~\J1des

Je:

de Oliveira. LUIS de

Sonsa, Sebastião Perrcira de Partas,
:PG<J.ro ..:'8,CÓ Lamim, Santino Alves
Dourado, João Nunes de Oüvelra, José
..10rkC Couto, rcajmunão AIV'2sc1.a SilV8., José i\'ÍarQu€G, Jcsé Ribeiro, Francisco Pedro Batista. Manuel Brasillno Damasceno, Manuel Francisco de
Azevedo, .Iosé de S01.1Z9. Sampaio. Joaouun José dos Santos, J01'ge Pereira
;P]'lto BUnZ.,noT T~i.xeÜ'a dos S::mto",

.Antó·!;ió

CÍ{:'3TO dos Santos, Carlos Cé·

M?,'Juel FUl'tac,o di..'" Soma, Domin.l!os Fel'l'·zira Brum, Antônio Fran'cisco da Silva, Humbertc P'?tl·iolino de
Albuquerqu0, João P€<'L'::o Ribeiro, de
,~:al',

EURICO

G,

Ccrrêc

e Castro ,,=

DUTRA

D.ECil-ETO N," 23,6J.5 - DE 2
TE1'mr..o DE ~ 947

DE SE-

Suprime C(J,TgO extinto,

O Presidente da Re .iública, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere
artigo 8'l, n n I, da oonsutuição. e nos
têrmos ao HI't. 1. 0, altaea n; do Decreto-lei n. o o , 195, ce 14 de aorrl
6:e1941, decreta:
Al'L 1. Pica suprunído
cargo
d::o. elas..te "E da ca-ret-a de Motorista
co Q1JRdro Suplementai do Mínlstér!c da Fazenda. vago em virtude
da. orcmocâo de; Lourrval Ba.rbo3a da
Eilva fi-Cf\'L~ cio E.€l1.1 ap: 'cação a dota-

°

cão correspondente.
. Azt , L; c Revogam-se as disposições
em contrário
F-to 0.:,. .Janeiro. 2 de setembro de

191:7, 12S.;1 da Independência e 59. o
G.:1 República.
EURICO G.
DUT~A.
Corrêa e Castro,
DE~JRETO

N." 23.613 -

Tl"·..rene

DE

DE

::J DE SE-

;'947

Suprime Cc!Tg08 extintos,

O Presidente da Reaublíca usando
da a.trlbuiçâc que lbe confere o artíeo 87, h " L da coasutuícãc e nos
têrmos
arb. 1.0, a.me a n, do D€ereto-lei n.v :~ 195, 12 14 de abrtl

do

de mn. decreta:

Al'L, 1 -:J Fi-cam suorimldos ~, cargos da classe B da ca.r-cira de Operário 0.2 Artes Grártcas do Ouadrc

Sunlemcntar do 'Mímstérío da Faaerioa, vagos em virtude da premoção da Nélson Raím .ndo Nogueu-a,

Luís de

Parva. Lourival dos Santos,

e Roberto Mário Alves, ficando sem
aplicação a dotação cOl'resp?no."ê:t:~,
P..rL 2,') Revogam-se as dlSPOSiÇ02S
em contc-àrio.
R.io de Janeiro, 2 de setembro de
1947, 126. ç da Independência e 59, o
da Rêpúl))ica..
EuaICO G. DUTRA,
Corrêa e Castro.
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..".1'03 IJ.O PODER EX;XDTIVO

DECRETO N. (O 23.617 _ DE 2 DE SETEMBRO DE 1P47
Süpríme cargos extintos.

O Presidente da Reoúblíca, usando
da atribuição que. .Ilie confere o 0._tdgo 87, n.v I, de, Oonxütuição, e !lGS
têrmos do, art , 1. 0, aunea n, do Decreto-lei H. C 3.1'95, de 14 de abril
de 1941-,. decreta:
Art. L o Ficam suprimidos 6 cargos da classe C .da carreira de- OD€-,
rárío de Artes Gráficas do Quadro
.Suplementar do Ministérto da Fazenda, vagos em virbuce da exoneração de Ernesto Rodrigues Calaaans,
da promoção de Felipe Xavier de
Campos, Osvaldo Meneses, otcn Oarlos da Silva" Fulgêncio Rodrigues da
Silva e Amilcar de Oliveira Santos,
ficando sem aplicação a dotação
correspondente,
Art. 2. C' Revogam-se as disposicões
em contrário.
'
•
Rio de .Ianerro, 2 de setembro de
1947, 126." da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G,

DUTRA.

Corrêa e Castro.

:DECRETO N.

° 23.613 -

SETEMBRO

DE

2 DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República.' usando

da.. atribuição que lhe confere o artigo
87, n.> I, da Constituiçã-o, e nos têrmos do .artdgo 1.°, alínea n, do Decreto-lei n.« 3.195, de ·14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. ° FIcam suprimidos 8 cargos da classe 4: da carreira de Patrão
do Quadro Suplementar do Míntstério I da Fazenda, vagos em virtude daaposentadoria de Oahxto Teodoro de
Lima" Augusto Rafael Pereira, Inocenclo da Costa Chaves, Olernentino
Dias Barbosa, da promoção de Joã-o
Codé, Amaro Barros de Lacerda, Antônio F-erreira de Freitas e ManU'2-1
de Oliveira Câmara, ficando sem aplícação a dotação correspondente.
A,l't. 2.° Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
H}47, 126. 0 da Independência -e 59,° da
República.
EuRICO G.

DX

O Fr2-sidc!lt.e da República usando
da atrfbuiçâo que 'lhe eouí'ere o artig'o
87, 11.° r, da Constdtulçâo, e nós têrmos do artigo 1,°, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195. de 14 de abril de
19-11, decreta: .
Art. 1.0 Ftcam suprimidos 17 cargos da classe C d3, carreira de Servente
do Qua,dro Suplementar elo Minístério da Faaenda, vagos em wírtude da
promoção de J08,O Antônio dos San ,
tos Pilhe. Otávio Ptmazcni, D'Artagnan Guímaracs, Humberto Barbaris
Peruilio JCS€ Pereira, Jos-é Luís d~
Rêgo, Sérgio dõ Nascimento, Adernar
Augusto da Silva Borges, 1\11<\1'io Bran.,
dão, OI9:VO Gomes do Nascimento, João
Cunha, João Alfredo Cabral
Arcoverde, Fernanrío Moreira. F'acundcs, da
aposentadoria de Hermógenes Pinto
de Carvalho. Tito Bispo dos Santos,
do faleeírnento de Antônio Pinheiro
de Freitas e ela exoneracâo de I',,.r".nuel
Alves Braga, ficando sem aulícacâo a

dotação correspondente.

~

-

Art. 2. ° Revogam-se as disposíçõas
em contrárfo.
Rio de -Janeíro, 2 de setembro de
1947,126,0 da Independência e 59,° da

República.
DE

1947

DUTRA.

Correia e Castro,

DEGR-ETO N. o 23.619 - DE 2
senracno DE 1847
Suprüne 'cargos extintos

EUR1CO

G,

DU,TRA.

COT1't:ia e Castro.

DECRETO N.? 23.{l2{} SETEI.'IllRO DE 1947

DE

2 na

Suprime coroes extintos
O Presidente da República usando
da atribuição que Ih-2 confere o artdgc

87, 11.° I, dá Constituição, e no-s têrmos do artigo 1. 0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de

19·11, decreta:

Ficam suprimidos 20 cargos da. elasse D da carreira de Servente (Decreto-lei n. o 14:5, de 1937) do QU3.dro Suplementar do Ministério da Fazenda,
vagos em virtude da exoneração doe
Gonçalo Pinto Magalhães e 'da promoção de Abíjío Taumaturgo Ieranco
de Sá, Isaías Gomes, Gumercindo da
Rocha Ferreira, Hermílío Alcântara
Gil, Galhardo Carvalho Santos, Virgflio Vespucio, Sergio Machado, Ramiro Gonçalves, Júlio Soares CarrIlho,
Aiu José Caselgrandi KUrV~ dos Santos;
Heráclito Barbosa Lima, João de Barros
Guimarães, Darlindo -Iulíão França, Januário José de Sousa, Geraldo B01'-

ATOS DO

rorcn

-nardes João Mário da Silva, Alvaro
Nogneira, Manuel Inácio Alves e BG:?,ventura da Silva cuecros, ficando 'S2!:'1
aplicação 8. datação corresocndente .
Art. 2. o Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 2de setembro de
1947,126. 0 da Independência e b9. o da
República.
Ermrcc G. DUTRA.
Correia e Castro:

DECRETO N." 23.621 SETEMBRO DE 1947

D;';:

EXECUTIVO

(duzentos e trinta € nove mil e trezcntos e oitenta cruzeiros) e ors .,
1'.!:8.320,OO

1917. 1~5. o da Indeuendência e 59. o da
República.
'

3 DE

Am·ova -prcieto e crcaanenio pm..a era-

Btrarco G. DUTRA.

gagern do canal (ie irriçacão eZu- rcçiôo do Toim, no mumicuno de Rio
Grande, EstG(to do Eio Grenâe do

Sul.

o Presâdente da nccaorca usando

da atríbuicê.c oue lhe- confere o aa-t.ígo 87, número -I, da. Ccnstdtuiçâo, de-

oreta.:

Artigo único.

Ficam

aprovados

o

projeto e orçamento do Deuartamento
Nacional de Obras de Saneamento
na Importância

de Cr$

(cento e quarenta e oito

mil trezentos e vinte cruzeiros),' os
quais com êste baixam, devidamente
rubricados, relativos à regulartzacão,
rcspectlvauiente, dos Rios Guaianã e
Er.raou, no Distrito de- Guanabara, do
mesmo Departamento, para prcsse..
guir no saneamento da Baixada Plumtnense, de acôrdo com o plano geral
da recuceração daquela área.
Rio de .Janeiro, 3 de setembro de

1. S3B.000,00

(um milhão e novecentos e trinta e
seis mil cruzeiros) , os cua:s cem êste
baixam, devidamente rtibrtcados, relativos à dragagcm do canal de irriga-

ção da r-egião do 'I'ann, no muníci.pío de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, n-o t.rêcho compres-c.. -

dklc entre c Ríncão do "..f'iiD'S' e o Rincão do CUlTaI Alto, -para estabelecer
ligação entre as 18·EGas de Mangueira,
Cs.lubá c Plol''2'l',. eltuadas na faixa c.e
tena ccmpreendids entre o Oceano
Atl5,T'.<ti{'.o e a Lagoa l'J::~:m.
l{.i.O de J8:De-il'O. 3 de setembro de
H!~7, 12,G. o da Indspee.dência e· Gi). o <la
Ice pública..
E1JI'.!CO G. -r':;TJTRA.

Clovis Pestana.

Clovis Pestana.

DECRETO N. o 2.3.623 6::::.'::::2:,,':.8,,0 DE 1247

DE

3

DE

Declaro de utilh1(ul·e pública os ter_ ,

reses de marinlw e aicauue. neces.,
súí·ios às obTa$ portuárias ele I taioi,

no Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item L da. Constíbuícâo e de acôrdo com o artdgo S.O do Decreto-Ieí nú1n21'O 3.335, de 21 dé junho d-e 1941, de-

creta:

Artigo único. Ficam declarados de
utilidade pública os te-rrenos de mar!nha 0. alodlals necessários à execução
das obras portuárias de Itaja í, Estado
de Santa 03. tarma. compreendidos f: a

zona. nbrangtda pelo projeto aprovado

pêlo Decreto TI. o 33.553, de 30 de setembro 0-2 19';'2 e indicados na. planta,
(p.10 acompanhou o Decreto número
19.35,6, de G doê agôsto de 1015, devida-

mente rubricada:
Pio de .Iancíro, 3 de setembro de
1917. L~'3.o da Independência e 59. 0 da
H,('O·pú1}Iic9,.
ED":Hco G. DU7I'.i\.

DECRETO N." 23.622 -

Dl"!:

Clcoís Pestsma,

3 DE

SETEMBE.O DE 11;.4'7

A.prova projetos e orçamentos Tara a

reçnüarizacão aos rios

GUai~72ã

e

Bambu, 710 Distrito de Guarobcra,
do Departamento Nuciotuü de Obras
de Semearaientc,
o Presidente da República, mando
da atrtbuiçãc que lhe CC'nfET'2 o artigo
87, número I, da Constituição, decre-

ta:

Arttzo único.

Ficam 2.Dr0V8dcs os

prcjete.:; e crçamentcs da Deparbamen.,
to Nacional de Obras de Saneamento,
nas Importâncias de crs 239. 330,OCl

DECRETO

N,0

23.624, -

S::';T;~l\1BRO DE

1;)·n

DE 3 DZ

A v:toriza a Companhia
swiji
do
Brasil Sociedade Anônima, estabelecida na cidade de Rio Grande,
no Estado do Rio Grande do SU~.
a am.j)li01' suas instalações mediar:t& a 7rw1(taflem..,de Um {/l"UPO termo-elétrico;'

O Presidente da.. República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o art.igo 87, inciso I, da Constituição, e

230

ATOS DO

PO~ER

EXECUTI~O

n.v

nos têrmos dos Drcretos-Ieis n,v 2,009,

nos têrmcs do Decreto-lei

de 5 de março de 1940 e 11.° 3.763,
de 25 de outubro de 1011, art. 3.0;

de 5 cl2 marco de 19':1:0;
Ccnsic'eranoc que a medida reque.,

Oonsiceranuo ouc a medida foi ju..

gada conveniente pelo 00l'Ls'21110 Na"
cional de Aguaa e Energia Blétrlça.

decreta:
Art. 1.°. A Companhia aw'rt
11';
Brasil Sociedade Anônima, e.3taÍ'/21~::
cida na; cidade 62 Hio Grande, no
Estado do Icío Grande do Sul, com
Matadouro PrigoriJico 8 Fúbríca dê
Conservas, fica
autorizada a ampliar as suas atuais instalações. lTIf:;diante a montagem de Um gerador
com a capacidade de GOO h':W,a fim
de poder atender. exclusivamente ao
desenvolvimento de suas próprías
mdústrras ,
Art. 2.°. Sob pena de caducidade
da presente autortzação, a interessada obriga-se a:
I - Registrar êste título na Dt.
\'1s3.0 de Ag;uas
do Departamento
Nacional da produção Mineral
do
Mimstér!o da Agricultura, dentro de
trinta (30) dias a partir de sua, publlcação .
Il - Apresentar à mesma Divisão
em tr6s vias , dentro do .prazo de

sessenta (60) días, a contar da data
da oublicscâo déste decreto, os estudos. projetas e orçamentos respectivos.
EI - Iniciar e concluir as obras
nos Pl'<iZQS Que I;ú'GHl determmados
pelo Mí nístro da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo a que se
refere o inciso II dêste artigo pcde2'á ser prori'ogacio por ato do Mi··
rusta-o da Agrrcultura..
Art. 3.°. () presente Decreto entrará em vigor na data- de sua pubhcacão.

Art. 4.0. Revogam-se as díspcsiçôes

em contrário.
Rio C!2 .Janelro, 3 de setembro ele
1947, 12fl.o ela Independência e 59,0
ca Repúbllca .
Euzrco

G.

Dcniel de

2.G-59,

nua peía Usina ÇJlicÜÓS .rúntor Li-.
1:'1EaCa, ÚÜ jurgada oonvementc pele
CODs'21lJo N"C;GD8.1 de aguas e }::;n0Y-

gia Elétrica. decreta:
Ã.1't, LU . .A Usina Queirós JÚJÜI);
Limita-ta fica autorízaon a construncrna Linha de transrrussâo, sob a.
tensão nominal {(S /'-;0. 40'J(,.' olts, com
6, oapacrdacte de

3()Ü 1:;;:\'1

e com

a

extensão aprcximacn. ds -Ç,5 qunome-

trcs, entre as localíuades de Espe-.
rauca e Gago.

P.O

Eetauo de Minas

Gera.s, ciesunada a suprrr de energia elétrica us suas instalações sub-

sitüárias em Gage.
fU'L z.v. SOb pena de caducidade

da presente autcrízação, a mteressa.,
cta obriga-se a:

I - Registrar êste titulo Da Di ..
visão de
águas do
Départamcnto
Nacícnal da prcducâu Mízierat do 'M.~ ,.
nístérto da Agricultura, dentro de
30 rüas a partir de sua pt..rbhcação.
II -

Apresentar à mesma Divisâc.

em três vias, dentro do prazo de
sessenta (130) stías a contar da dat<:.,
da publicação deste DECTcto, os ee-

tudos, projetos
pectivos.

e

orçamentos

res-

II! ~ Iniciar .e concluir as obrae
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refer-e êste artigo poderão ser
prorrogados P01' ato do Ministro 6.8.

Agrtcultura .
!~;:t. 3.°
O presente Decr·.sto en-

trará em vigor na data de
bncacão .
Art.

/,,0,

Revogam-se

as

SUa

P'J.~

CÜSPOSL-

çôes em contrário.
.2.10 de Janeiro, 3 de setembro ~;<O'
194'7 123,° <1.0. Iudepenôência e 59.0)
(,a República.
Etnnco G. DU"iRi\.

Daniel ele corvotno.

DUTHA,

corncüio..
1J.ECRETO N.? 23.ú:2ô - DE 3
TJ::J'!.::;'{Q »a 1017

DZCRETO N',o 23. 625 ~
srzncraao DE 1947

D~

3

Autori,sa a Usina Queirós Júmicr

DE
I,~~

mituâa a construir 1JJrl--a linha d.;;
transmissão entre as localú;,C',des ce
Espercnco e Gaçe, no Esto:âo de
Minas Gerais,

o Presídenta da República, usando
ôa atribuição que lhe confere o crtigo 87, inciso 1, na Constituição e

D:;;; ;~E

Concede .<I.:utori::acüo vara tumcicauir,

como c1npl',9s:1, ~ de . cletsíciâcuie, à
Com-;:c;nhia FÔTÇa. e LIW (lc Lrncaríé,

o Precí denta da República. U3''''lH~O
ClJ. at.nbuiçâo que lh-e confere o art. 87,
Inciso r. da Oonatltuiçãc. e tendo em
V:SfD. o dlspos.to no art. 1.0 do Decretoki u.v S'33, de Ü de dezembro de lZ'38,
e o que requereu a interessada àe-

ereta:

i~TOS

Arb. L? Pica concedida à Ccmpanhia Põrça e Luz Jmbarié. com sede
em Imuané, Município de D"U.qu-3- de
õs.xias Estaco da Rio de Janeiro, a
ai.g,::;-i;':2.~~âo para Juncicnar como emprêsa doe eíctrrcldade, de que trata o
art. I.'' do Decreto-Iei n.v 93G, de 8
de doxembro de uns, rem prejuízo de

nenhuma das exigências. a qUG esteja
sujeita pelas leis e regulamentos em
vigor. eru razão dós

S2-US O'oJ2tíVOS,

sob

. pena. da revogação do presente Decreto.
Art. 2,° teste Decreto ent-ra em vigor
na data ca sua publicação revogadas
as disposíçôes em con trá~·;o.
Rio de Janeiro, 3 de setembro doê
194:7" l_~S,o da Independência e 59.° da
Repúbhcn.
EURICO G. DüTR'.

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.O 23.627 -

DE 3 DE

SETEMBRO DE 1947

Renova o Decreto n.c 18.517, de 15 de
maio de 1945
O Presidente da República, usando

da abrfbulção que lhe confere o arti-

go 87, n.v I, da. Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.c 1.985. de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas) combinado com
o Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agôs-

to de 1945,decreta:

Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmcs da letra
G, do art. 1.0 do Decreto-lei n.c 9.605,
de 19 de agôsto de 1946, a autoriza-

cão conferida ao cídadâo brasileiro
Lupícíno Antônio de Araújo, pelo De-

creto número dezoito mil. seiscentos
e dezes-sete (18.617), de quinze (5)
ele maio de mil novecentos e quarenta
e cinco (1045) para pesquisar diamante no município de 'Itumbiara, Estado
de Goíás .

Art , 2.° O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará 9. taxa de mil
setecentos e vinte cruzeiros CCrS ....
1. no,oO) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Revogam-se as díspostçôes em con-

trário.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de
HH7, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho
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DEORETO N.o 23.623 SETENIBRD DE 1947

DE

3

DE

A utoriza o cidadela brasileiro F ernando Creteüa a lavrar argUa refratária e uysociudos no município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição qUB lhe confere o artígo 3-7, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do De-ereto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas) •

decreta:
Art .1.° Fica autorizado o cidadão
brastleíro Fernando Cretella a lavrar argila refratária e associados no
lugar denominado Lago, distrito de
Itaíacoca, município de Ponta. Grossa.
do Estado de Paraná, numa área de
quarenta hectares l40 ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértice
localizado à distância de seiscentos
e oitenta e cinco metros (6S5m) no
rumo magnético treze graus nordeste

(13" NE) do cant-o nordeste (NE) da

plataforma da estação de Lago da
Rêde doe Viação Férrea Paraná-Santa
Catarina e os lados divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos metros
(SDOm) leste (E); quinhentos metros (500m), norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as condiçêes constantes do pa-rágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 31 e suas alíneas, além
das segumtea e de outras constantes
elo mesmo Código, não expressamente

mencionadas neste dec-eto.
Art , 2.° O concessionário da autortcação fica c-brigado a recolher aos co-

Ü"ES púchccs, na forma da lei os trtbutos qU8 forem devidos à União, ao
I~stad-:) e :18 Munícíplo, em cumprimenta do disposto Do arb. 68 do Código de Mtnas .

Art. 3.0 Se o concessionário da au-.
tonzacâo n50 cumprir qualquer das'
ocngacões qU0 1h8 Incumbem, a autonzacâo de !8.VY2 será declarada caduca ÓLl nula. na forma dos artdgos 37

e 38 do Código de Minas.
Arb. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

sub-solo '[;8.1'a os fins da lavra, na for-

n~~ dos artigos 39 e 40 do Código de

IH1ll8B.

A1't~ 5.° O concesslonárto da autorização será nscenseco pelo Dapartamento Nacional da Produção Mine-

ral e gozará dos favores discriminados
no 8.1't. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autcréaução c e 13'1'1';\ terá,

por titulo êste Decreto, que será trans.,

crito no livro próprio da Dívísâo de F'o-
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menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de oitocentos cruzeiros .crs 800,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
'em contrário.
.
Rio de Janeiro, ·3 de setembro de
1947, 12ô.o da Independência e 59.0
da Re';Jública.
EURICO

G.

Daniel de

DUTRA

coriatno

DECRETO

N.O 23.629 DE
SETEllJIBRO DE Hl47

3

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Goncalves Loura Filho a pes-

quisar oüoareo e associados no ,mu-

nicípio de Matosinhos, Estado de
Minas Gerais.
O, Presidente da República, Usando da, atribuição que 111e confere' o
art. 87, n.c I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, de-

creta:
Art. l',ó Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Gonçalves Loura
Filho a pesquisar calcáreo e asseclados em terrenos de sua propriedade situados no lugar ôenomínado Várzea
da Pedra e Cunha de Ferro, no distrito e município de Matosínhos, Estado de Minas Gerais, numa área de
doze hectares. (12 ha) delímitada por
um retângulo que tem um vértice a
quinhentos e cinqüenta metros (550m)
no rumo magnético um grau e trinta
minutos nordeste (Ic 30' NE) do marco do quilômetro sessenta e um
Cem. 61) da rodovia Belo HorizonteSete Lagoas, e 0.'3 lados divergentes
do vértdce considerado têm: duzentos
e cinqüenta metros (25Dm) e rumo
um grau trinta minutos nordeste (lo.
30' N.I!~), magnético quatrocentos e
oitenta metros (4,eOrn) e rumo oitenta
e oito graus e trinta minutos noroeste
(88(> 30' NW), magnético.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via uatêntica
dêste Decreto, pagará. a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mincral do Ministério da Agríoultura..
Arb . 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
RiD de Janeiro, 3 de setembro de
1947, 126.° da Independência e -59.°
da República.
EURICO

G.

Daniel de

DUTRA

corvotno

DECRETO

N.O 23,630 DE
SETEMBRO DE 1947

3

DE

Autoriza os cidadãos brasileiros Angelo - AZUTza e Jcel;, Bicudo a pescuisar quartzo na Capital do Beta[;0 de São Paulo,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, e nos termos dos artigos 152
e 153 da constituição. decreta:
Art. :Lo Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Angelo Azurza e
.Iack Bicudo a pesquisar quartzo em
terrenos de propriedade do prtmeíro,
lccahzados no lugar denominado Taipas, distrito de Perus, na Capitalq.o
Estado de São Paulo, numa área de
dezoito hectares (U há) delimitada
por um polfgno irregular que tem um
vértice a seítcentos e trinta metros
(530 m) no rumo magnético clnqüenta e três gráua sudoeste (53° SW)
da ponte da' estrada para Taipas sôbre o córrego Pinheírmhos e os lados,
,,1, partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumcs magnéticos:
trezentos e noventa e cínco metros
(305 m) , sul (S) ; cento e trinta e cinco
metros (135 111) .oitenta e um gráus e
sete minutos sudeste (81°"/' SE); oitenta e dois metros e sessenta centímetros (82,60 mj . oitenta e cinco
gl':11..1S e quarenta minutos sudeste
(85°40' SE); sessenta e um metros e
oitenta centímetros <31,80 m) , trinta
e seis graus e trinta e sete minutos
sudeste (3:3 c37' SE); cento e trinta e
oito metros c trinta centímetros ....
(~.38,30 m) ; setenta e seis gráua e
trinta e sois minutos sudeste
.
f?6°;:W sm; D.OV8nta e quatro met-os e setenta centímetros (94'70m),
três gráus e cinqüenta minutos nordeste (3°50' NE); trinta e cinco metros e oitenta centímetros (35,80 m) ,
dois gráus nordeste (2° NE); cento
e sessenta eum metros e vinte centímetros (161,20 fi), quatro gráua e
vinte minutos nordeste (4°20' NE);
trinta e o-to metros (33 m), quatro
gráus e trinta e três minutos nordeste <4°33' NE); setenta' e nove metros e trinta oentirnetros (79,30 m) ,
trinta e um minutos nordeste
C31' NrE) , noventa e Quatro metros
(94 m) , Quatro gráus e' um minuto
nordeste (4°1' NE).
Art. 2.° O· titulo da autorização. de
pesquisa, Que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos oruzeíros (01'$300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
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Art. 3.°

Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de
Independência e 59.°
da República.
1947, 126.° da

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.o 23.631 SETEMBRO DE 1947

DE

3

DE

Autoriza o cidadão brasileíro Eugênio
Oinegue Fultoro a pesquisar argila
refratária, caulim e associados no
muaucipio de São Paulo, Estado de
São Paulo.

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o alto
37, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado
cidadão
brasileiro Eugênio Oínegue Fulfaro a
pesquisar argila refratária, caulím e
associados em terrenos de sua propríedada, no lugar denominado C:3.mpínínha,
distrito de Santo Amaro,
município e Estado de São Paulo, numa área de trinta e quatro hectares
(34 ha) delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a quinhentos e setenta e sete metros e
cinqüenta centímetros (577,50 m) no
rumo cinqüenta gráus sudeste
.
(50 SE)
do entroncs... mento das rodovias zavuvus e Inter.lagos e os ladcs, a partir dêsse vértice, os segutntes comprimentos e rtETIOS: trezentos
metros (300 m) , quarenta e um graus
e vinte cinco minutos nordeste ....
(41°25' NE); cento e cinco metros
(105 m) , vint-e e n8>'12 graus e quinze
minutos noroeste (2fl015'NW); cento
e dezessete' metros e cinqüenta centímetros (117,50 in), cinqüenta e um'
gnms e vinte -e cinco minutos nordeste (51°25' NF..D; cento e trinta e
nove metros e dez centímetros ....
039,10 m) : treze graus e quarenta
minutos nordeste (12°40' NE); cento
e cinqüenta e seis n.etros e cinqüenta. centímetros 056,50 1)1), doze graus
e cinqüenta mínutos :sudeste (12°50'
SE) ; duzentos e dezeeseís metros
(216. m) , vinte e sete graus 0 vinte e
cinco minutos sudeste (27°25'SE); oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m), sesenta e oito
graus e vinte minutos sudeste .....
(6g02Q' SE); cento e trinta metros
(130 m) , vinte e três graus e quarentà minutos sudeste (23°40'Sm; oitenta e três metros e setenta ccntí-

°

metros (83,70 m) , quarenta graus e
cuarenta e dois minutos sudeste ....
(40°42' SE); noventa e cinco metros
e cinqüenta centímetros (95,50 m) ,
cinqüenta e três graus e vinte e três
minutos sudeste (53°23' SE); noventa
e dois metros (92 m) , setenta e três
graus e vinte e cinco minutos sudeste
('73°25' SE); cento e noventa e dois
metros e cinqüenta. centímetros .. ,.
(192,50 m) , trinta e cinco graus e
doze minutos sudeste (35°12' SE);
cento e dez metros e quinze centímetros (110.15 m) , cinqüenta e nove
graus e quinze minutos nordeste .. ,
(5S015' !\TE); cento e cinqüenta e oito
metros e vinte centímetros (158,20 m) , .
trinta e sete minutos sudeste
.
(37" SE); cento e quarenta e nove
metros e setenta centímetros
.
(149,70 m) , vinte e dois graus e quinze minutos sudoeste
(22°15' SW);
cento e oitenta e cinco metros .. ,.
(185 m) , cinqüenta e quatro graus
e vinte e dois minutos noroeste ....
(54°22' NW); duzentos e cinqüenta e
quatro metros (251 m) , cinqüenta e
seis graus e vinte minutos noroeste
(55°20' NW); duzentos e quarenta e
SEte metros e cinqüenta centímetros
(247,50 m) , trinta e nove graus e cinqüenta minutos noroeste (39°50,NVn;
duzentos e quarenta e dois metros e
cinqüenta centímetro. (242,50 m) , setenta e sete graus e cinqüenta mí!~U~OS noroeste (77°50' NW); setenta
e ctncc metros ('15 m) , quarenta' e
seis g.t'9_US e quatro minutos noroeste
(4G'J,:j,' NW).
Art. 2.° O título de autorização de

nesqulsa, que será uma via autêntica
dêsta Decrete, pagará a taxa de treZSl.1tCS e quarenta cruzeiros (Cr$ ....
8'~'O,OO) e será transcrtto no livro prój.no da Divisão de Fomento da Producâo Mineral dó Mlnístérto da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
18,1:7, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G, DUTRII.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N." 23.632 - DE 3
SI:TEM:BRO DI:: 19'17

DE

Torna sem efeito em parte o Decreto n.o 18.321, de 9 ([e abril àe
1945.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o art.
87, item I, da Constdtuíção, e tendo
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em vista o

q1.:,8

lhe expôs o Ministro

DZGRE'I'ü

N,0 23.634 --- DE
SETEMlmo DE 194'7

de Estado dos Negócios da Marinha,
quanto à desnecessidade do prosse-

guimento das
desapropriações em
:r,lIcnt-8errat, Sub-distrito da Penha,

Município do Salvador, ~sts,do ~ da
Bahia, e considerando a olrcunstân-

cía de não ter havido até a presente
data imissão de posse em diversos
dos imóveis comprê·endidos no Deereto n.v 13.321, de 9 de abril de
1945 os quais cru se acham sob proressb de desapropriação litigiosa, de·

ereta:
Artigo único -

Fica

revoga~o

o

Decreto n.» 13.321, de 9 de abril de
1945 Que desapropriou diversos imó-

em

veis
Mont-Serrat, município do
Salvador Estado da Bah:a,na parte
referente' às desapropriações, cujos
processos não estiverem ultimados na
data da pubhcaçâo-dêsbe Decreto.
Rio de Janeiro, em- 3 de setembro
de 1947 126° da Independência. e
59.° da República.
ED!\ICO

G.

DUTRA

Sylvlo de Noronha

o Pr-esidente da República, usando
da autorização contida na Lei n.? 40,
de 25 de junho de 19';'7, e tendo ouvido o 'I'ribuna l de Contas, nos têrmos do art.. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Agricultura, o crédito e3pecial de vinte e três mil, trezentos
e quarenta cruzeiros tcrs 23.340,00),
para atendervà despesa com o pagamento a que fizeram jus e:~-diaT'ist8s
do Serviço de Economia Rural, no
período de 1 de janeiro a 26 de maio
de 1944,
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da

República.

EURico G

possuírem o curso de revisão OI.' exa
me de hab'Htação correspondente -;,
pertencentes aos antigos Quadros em
extlnçâo, conforme seleção rea iizada
em cumprimento à autorização contida no artigo 3.°, do Decreto-lei n.v

D'UTilI\,

Daniel de Carvalho,
corréa e Castro,

rranetere para o corno do Peeeotü

Artigo 1°. S:1o transferidos para o
Corno .do Pessoal Subalterno da es.
mada, onde í'Icarâo homólogos aos
mais modernos d2;S respectivas especialidades, os Sub-oficirus que foram
Incluídos DO oundvo Suplementar do
retendo Côrpo, em virtude de .nâo

DE

Abre, peb Ministério da Agricultura
o crédito especial de o-s 23.340,00:
pumpagamento a ex-cZzU1 íscae do
Seroíço de Economia Rural.

DECRETO N.? 23.633 ,- DE 3 DE
SETEMJ3RO DE 1947 '
Subalterno da Arnuulá Suooíícuns
incluídos no Quadro Supleraentcv
do mesmo Corvo.
O presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta

3

DEORETO

N.O 23.635 DE
SETENIBRO DE 194.7

3

DE

Exclui do regime de aclminist1'ctcão a
sociedade que mcncumu:
"

O Presidente da República, usando
da atribuição QU'2 lhe confere o artágc
87, item I, da Oonstituíçâo Federal ( l
ntendzndo ao disposto no Decrete-lei
n.? 8.533, de 4 de janeiro de 1943, artigo 2.0 e à proposta da Ocmissâo ce
Rcparaçêes de Guerra, decreta:
Art. 1.0 Fica excluído elo regime de
adminlstcaçãc pelo GOVBl'110 Federal
o Ccnservatór!o Dramático e Ml1Sk:?J
de São Paulo, fundação sita na ca1;-;\:'3.1 do Estado de São Paulo, cessan60 as Iunçôes do respectivo admtnís-

trador.

6.502, de '16 de maio de lS~1.
Art~go 2° -- 1~ste Decreto entrará
em vigor na data de SU:t publicação,
revogadas as disposições em contrá-

.õ rt , 2.° O pres-ente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaç,ã?,. revogadas as dispcsiçôes em COlJ.-

de 19'1'7 - 12.G~· da Independência e
59,° da República.

Rio de .ranecro, 3 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República .

rio,
Rio de Janeiro, em 3 da setembro
Etmrco G, DUTRA

Sylvio de Noronha

tràrto .

EUR~CO G, DUTRA.

Rau.l Fernandes.

nSCR-i!;TG

~:r.0

23. 63G --- DE ;] DE

SI-~T~i':'7I·IB110

DE 1947

repartições do Ministério da Fazenda, anexas :10 Decreto nú21.714, de 23 de agõsto de 1S46.
S,,(bsfil:ô pm'i:8 das 1'(,J;P.lt~s Ng:,;,,";~icc!s de g,;U·,1/),U1nerârio-11i.enArt. 2.° - Fica revogado o art. 3.° do Decret-a n.? 21.844,
sali3tct aae repurtiçôee do Ministério da Fazenda; que acom- ~"i.2 13 de setembro de 1946.
7:an}wrÚ,;;L o DeC?'3;~O 71.° 21. '7JL}, ele 28 de açósto de 1916 e
Arb. 3° - rtste Decreto entrará em vigor na data de sua
det outras proz.;·idê'ii,das.
publícaçâo. excetuada 3. pane relativa ao restabelecimento de
I

Imero

f'.I.ê10Ô2S suprimidas pelo DeC1'2to n.v 21.714, de 28 de agôsto de
O Presidente da República, mando da àtrtbuíção que lhe- HH6, que vigorará a partir de 6 de setembro de 1946,

contere c art. B'7, ítem I, da Ccnstdtuíção, decreta:

Rio de Janeiro, em a-de setembro de 19 t17, 123.° da Jndependência e 59.° da República.

Art. t.? - Ficam substituídas. pelas que accrrmanham o
presente Decreto, no que se retere as séries funcionais mencío.,'!
nadas, as Tabelas N"-:lm2l':8:lS de Extc-anumerárto-mensaüsta de I
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DECRETO N.o 23.637 DE 8 DE
SETEMBRO DE 1947
conceae . equipm"ação ao cw"sogina"
siu..l do Ginásio do Instituto Normal
da Bahia.
Não foi publicado ainda. no DiáTio
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO 1'-\0 23.638 -

DE 9 DE

SETEMBRO DE 1947

Altera a parte suple11l..enuir do Quadro
Gnico do Instituto de Previdência e
Assistência dos servidores do Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da- Constituição e atendendo ao resolvido no processo MTIC
279.443-45, decreta:

Art. 1.° Fica acrescida a parte suplementar do Quadro único 00 Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 110 Estado, a
que se refere o Decreto n.? 23.145, de
2 de junho de 1947, de um cargo isola-

do de provimento efetivo, de Procurador, padrão M.
Art.' 2.0 Fica. extinto na Parte Permanente do Quadro único do Pessoal
do Instituto de Previdência e Assistêncía dos Servidores do Estado o cate
go de' Assistente da Procuradoria, padrão L,~ de provimento em comissão.
Art. 3.0 Revogam-se ae disposições
em contrário. '
Rio de Janeiro, 9 de setembro de
.1947. 126.° da. Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA
Morvan Figueiredo

DECRETO N. o' 23. '639 DE 10 DE
SEl'E.MBRO DE 1947.
Libera dos efeito.') do Decreto-lei n'Z{:;mero 4.166, de 11 de nW1'ço de

1942, os bens

Art. 2, o Revogam-se as dísposíções.
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
194'1, 126.° da Independência e 59. Q
da República.
·EURICO G.

DUmA.

Raul Fernandes.
DECRETO N.? 23.640 - DE
SETEMBRO DE 1947

lO DEI

Concede à Companhia' Mineração Cavalo Morto autorização para hmcíonaT como emprêsa de mineroçõo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« I, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decreto..
lei n. o 938, de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Al·tigO único. 11: concedido à Companhia Mineração Cavalo Morto; SON
ciedade anônima com sede na cidade
de Diamantina, constituída por escnbura pública de três (3) de maio de
mil novecentos e quarenta e sete
(1947), lavrada à

fls.

78

U5Que B4

verso do' livro de notas .n. o 86 do cartório do 2. o Ofício da Comarca ae
Diamantina. arquivada Sal) número
trinta e dois mil cento e sessenta e
oito (32.168). em seis (6) de junho de
mil novecentos e quarenta e sete
(1947) na Junta Comercial do Estado
de. Minas Gerais, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração ficando a mesma. sociedade obrigada a cumprir Integralmente as Iers
e regulamentos em: vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1947, 1260 da Ind-ependência e :;90 d~
República.
EURICO G.

DUTR:'..

Daniel

Carvalho.

(]tE

pertencentes ao sú-

dito italiano Aleseto de Paotis,
O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o ar-

tigo 87, n. o I, da Constituição e em
mcc da proposta formulada. -P81a Comissão de Reparações de Guerra, nos
têrmos do art. 2." do Decreto-lei
n.o 9.1;23, de 3 de abril de 1946, de~reta:
'
Art. 1." :Pi.cam liberados dos efeitos do De<ll'eto-lei n..v 4.166. de 11
de março de 1942, os bens do sú-dlto italiano, ora naturalizado cidaâãc americano. Alessio de Paclis .

DECRETO N.o' 23,Ml -- DE 10 DE.
SETEII'(DRO DE 1947.
Retifica o- Decreto 1L~ 13.021, de 28

nüno de 1943.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, li. o I, da Constituição e
nos têrmcs do Decreto-lei n. o' 1.985.
de 29, de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. o Fica. retificado o artigo primeiro (1, O) do Decreto número treze mil e vinte e um '(13.021) J
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de vinte e oito (23) de julho de
mil novecentos e quarenta e três
(1943), que passa a ter a seguinte
redacão: Pica autorizada a ernurê58, de Mineração Conmantna S-iderúrgica Cruzeiro do Sul (Cruzul) ,
como sucessora da Sociedade Cruaetro do Sul Minérios Ltd.a., 8, lavrar
jazida de minério de manganês, existente em terrenos situados na fazenda dos Macacos e outras, nos Distritos de Nazareno e Bom Sucesso,
xrunícíoíos de São João del Rei
e Bem Sucesso do Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e
vinte e cinco hectares e cinqüenta
ares (225,50ha) delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
trezentos e vinte e dois metros (322
metros) no rumo magnético cínqüenta e três graus e qutnze minutos sudueste (53015' SW) da. confluência
dos córregos da Mina e Sapecado e
os lados, a partir dêsse vértice, os
seguínees
comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil e oitocentos
metros (2.800m), sessenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos
nordeste (660 45'NE); mil duzentos
e dez metros (1. 210m), vinte e três
graus e quinze minutos noroeste
(23° 15' NW); dois mil novecentos e
vinte metros (2. 920m) , cinqüenta
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste ('50"45' SW); quatrocentos metros (400m), vinte e três graus e
quinze minutos sudeste (23 015' SE) .
Art. 2." A presente alteração de
decreto não .fíca sujeita ao pagamenta da taxa prevista no 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. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de -setembrc de

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica retificado o artigo
primeiro (1. ") do Decreto número
dezesseis mil trezentos e dezenove
(n." 16.319), de nove (9) de agôstc
de mil novecentos e quarenta e- quatro (l9~4) que passa a ter a segumte
redação: Fica autorizada. a emprêsa
de Minaraçâo Águas Minerais Santa
Cruz Ltda. a lavrar jazida de água
mineral natural situada na Iocalidade denominada. Serra do Inácio, no
Distrito Federal, numa área de nove
hectares (9ha) delimitada pcrum
pentágono irregular que tem um
vértice no canto do cruzamento da
travessa Soares Pereira com a rua
Monteiro da Luz e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentes e rumos magnétícosr. quarenta e quatro metros (44m) , trinta minutos sudeste (30' SE): seiscentos e
dez metros (610m) vinte e seis
graus e trinta 'minutos sudoeste (260
30' aw); seiscentos e oito metros
(60Sm), vinte e quatro graus e trinta. minutos nordeste (240 30' NE) ~
cento e noventa e oito metros <198metros), oitenta e três graus e trinta
minutos 'sudoeste (830 30' 6W) ,
Art. 2. o A presente retrfloaçâo de
Decreto não fica sujeita a pagar
menta de taxa, na 'forma- do artígo 31, parágrafo único- do Código
de Minas;
Arb, 3. o Ficam mantidas as demais disposições a que se refere o
Decreto número dezesseis mil trezentos e. dezenove (n.e 16.319), de
nove (9) de agôsto de mil novecentos ~ quarenta e quatro. (1944), ora
retificado.
Art, 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 10 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59."
da República.
J

1947, 126. 0 da Independência e 59. 0

da República.

Euarco

.

EURICO

.0.

G.

DUTR<\.

Daniel de Carvalho.

DUTRA,.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N." 23.642 - DE 10 DE
SETErVIBRO DE 1947.
Retificá o art. 1. ° do Decreto número Hi. 319, doe 9 ele açósto de
1944.
O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe conífera o artigo 87, n.v I, da Conetituícão e nos
têrmcs do Decreto-lei n.v ~1.985, de

DECRETO N." 23.643 - DE 10 DE
8E1EI\lIBRO DE 1947
Declara a caducidade do direito de'
lavra da mina do Teeoureíro, situada no município de Mariana Estado de Minas Gerais,
)

O Presidente da República. usando
da atribuição que he confere o ar-,
87, n.v I,da Oonstttuíçâo. 1'10:5
termos do art. 70 do Código de Minas, combinado com o art. 1.0 do
t~gO
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Decreto-lei n.c 5.201. de 18 de ja..

netro ' de 1943 e, tendo em - V1:3ta o
que consta do processo DNF!'·/L1.28G,
de 194::0,'d{)creta:

Artigo único. E' declarada a cadu.,
cidade do direito de .Iavra da mina

de ouro do Tesoureiro, situada nó
distrito de-Camargcs, município e CO·
marca de Mariana, Estado de Minas
Gerais, oriundo "da ,?verbação feita

às íôlhas quarenta e, quatro verso
<44 v.i e quarenta e cinco (45) do Livro A, número dois

ínscricâo

(2), relativa à

número trezentos e tr-eze
(313),- lançada à fôlha cento e vinte
e quatro (124) do livro A, número
um

(1),

ambos da Divisão de Fo.,

mento da Produção Mineral, em nome
de Paul" Dardct, revogadas as diepo.,
stçêee
contrário.

em

Rio de Janeiro, 10 de . setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da

República.

E;URICO G. DUTRA.

Daniel de

corramo,

DECRETO N.o 23.644 - DE 10 DE
SE~E1'IlBRO DE -1947
Declara sem efeito o Decreto número
21. 345, de 25 de twnno de 1946

O Presidente da Repúbnoa usando

da atribuição que he confere o ,1.1'tígo 87, n.c I, da Constituição e nos

'têrmos do Decreto-lei n.c 1.935\ de
29 de janeiro de 19'40- (Código de Mí.,
nas) e tendo em vista o que consta
do processo DNi?ll"\1:-6.215_46, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número vinte e, um
mil trezentos e quarenta e cinco
(21.345), de vinte e cinco (25) de junho de mil .novecentos e quarenta e
seis (1946), que autorizou o cidadão
brasileiro Simplfcic Vieira Cellos - a

pesquisar diamantes e associados no
município de Poxoreu, Estado de Mato
Grosso.
Rio de Janeiro, 10 de set-embro de
1947, 126-.° da Independência e 59.° da
República.
'
EURICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.O 23,645 - -DE 10 DE
SETEMBRO DE 1947
Declara sem efeito o Decreto número
21.680, de 20 de agôsto de 1946

O Presidente da República, usando
da atribuição que he ccníere o ar..
tígo 87, TI.O I, da Constituição e nos

termos do Decreto-Iei TI.o L985, de

29 de janeiro de 1910 (Código de Mi_
nas) e tendo em vista o que consta
.0.'.) processe DNPM-3.650-4'3, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decrete número vinte e um

mil seiscentos e oitenta (21.680), de
'vinte (20) de agôsto de mil -novecen_
tos e quarenta e seis (1946), que autorizou Nelson Fumo Alvarenga a pesquisar feldspato e assocladoa no dis_

trtto de Ríbeírâo da Divisa, município
de Bana Mansa, Estado do Rio da

Janeiro.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
194'7, 126.0 da Independência e 59.° daRepública.
EURICO G. DuTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.? 23.646

~

DE 11 DE

SETEMBRO ::)E 194'[

Renooó: o Decreto n." 13.899, de 15
de junho de 1945

O Presidente da República, USando
da atrrbuíçâo que lhe confere u artigo 87, nO· I, da Constí ; .tçãc. e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de janeiro
de 19<10 (Código de Minas), combina-

do com o Decreto-lei

n.v

!:l.605, de :9

de agôstc de 1943, decreta:
Art.. 1.0 Fica renovada pelo pr~_~)
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 1.°. do Decreto-lei n.o 9.605, de 19 de' agôsto de
1M6, a autorização conferida ao cidadâo brasileiro Osvaldo Martins
Guimarães, pelo decreto número ·.:1.8-

zcito mil oito-centos e noventa e nove

(18.899), de quinze (5) de junho de

mil novecentas e quarenta e cinco
(1901:::.: para pesquisar minério de ouro
e' associados no município, de Santa
Bárbara, do Estado de ~'~'-0S Gero'
Art . 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autôntíca "déste decreto, pagar-'. a 'taxa ·V:
mil cruzeiros (Cr$ 1. OOO,OCI, e será
transcrito no livro próprio da Divf,<;.iio
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,

Art. 3,° Revogam-se as disposições

em contrárío.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de
194.7. 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

Daniel de

DUTRA.

corotano.
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DECRETO N.' 23.647 ··c DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947

Renova o Decreto n.~ 18.902, ele 1 j
de junho de 1945

EXECUTIVO
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tlgo 87, n.s I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153, da Constituição, de-

creta:

'F..l·t. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Estanho Minas Brasil a
pesquisar cassiterita e associados no
O Presidente da República, usando
lU?"3T denominado Fazenda do Oada atribuição que lhe confere o argengá,
distrito de São 'I'iago, municítigo 87, n.o I, da Constituição, e
pio de Bom. Sucesso, do Estado de
tendo em vista o que dispõe' o DeMinas Gerais, em terrenos der sua
creto-lei n.c 1. 985, de 29 de janeiro
propriedade, numa. área ele dois hecde IMO (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n.v "L GD5, de 19 tares e trinta e sete ares (2,37 haj
delimitada por um polígono rrústilíde agosto de 1945, decreta:
neo que tem um vértice na confluênArt. 1.0 Fica renovada pelo prazo
cia do córrego vtcente no rio. das
Improrrogável de um O) ano nos têrMortes, tendo os lados, 0.5 seguintes
mos da letra b, do art. 1.0, do Decomprtmentos e rumos· magnéticos;
ereto-lei n." 9.605, de 19 de agôsto de
córrego Vicente acima, até sua Gon~
1946, a autorização conferida :10 cifluência no lacrimal Germinai, no
dadão brasileiro Joaquim de Castro
marco da área de Mineraçã-o G-era.l
1'-1eI-'6S, pelo decreto número dezoito
do Brasil Ltda., segue. com os semil novecentos e dois 08.902), ti", euintes comm-ímentos e rumos magquinze t15} ele junho de m.I novecennétícos: sessenta e dcís vmêtros (62
tos e quarenta e cinco (191.5) para
m) , dez graus sudeste (10° 'SE); ::epesquisar minério de ouro e aS5.0Ci"1tenta e quatro metros (74 m) , oitendos no município ele Santa Bárbara"
ta e um .graus sudoeste (310 s\vr,
do Estado de Minas Gerais.
' dezessete metros 07 m) , doze graus
Art. 2.0 O título da autortsação de
e trinta minutos sudeste (12° 30' SE) ;
pesquisa, que será uma via autêntica
duzentos metros (200 m) , sessenta-e
dêste decreto, pagará a taxa ce mt!
três graus sudoeste (630 SW); aünnovecentos e setenta cruzeiros (Cr$
Rindo a margem direita do ~'io das
1.970.00) e será transcrito no livre
Mortes; segue por esta-, para jusente,
próprio da Divisã-o de Fomento da
até o ponto de .parttda.
Produção Mineral do Ministério da
Art. .2.0 O titulo da autorização
Ag-ricultura.
de pesquisa, que será um?-, via autênArt. 3.° Revogam-se. as disposições
tica dêste decreto, pagara a taxa de
em . contrário.
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), ,e
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
será transcrito no livro próprio 'da'
c
1947. 126 o da Independência. e 59.
Dívísão de Fomento da Produção Mida República.
nerãl do Ministério da Agücultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
EURICO G. DUTRA.
em contrário.
Daniel de Carvalho:
Rio de Janeiro, 11 ele setembro de
1947. 126 0 da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTR.'" .
DECRETO N.? 23.648 DE 11 DE
Daniel de coroouio.
SETEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n. ~ 19.423, de 14 de
aooeto de 1945.
DECRETO N.O 23.650 DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Não foi publicado ainda. -no Diário
Oficial 'Por falta de pagamento.
Autoriza a Companhia paulista de
DECRETO N° 23.649 -

DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Auicrieà a Companhia de Estanho
Mina3 Brasil a pesquisar cassiterita e aoeociosios no município de
Bem Sucesso, Estado de Miaias Ge-

reis,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a.r-

Mineração a laoror areias
feras no Município de São
Estado de São Paulo.

q~rtzí

vícente,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere" o artigo 87, n.v I, da Constdtuíçâo 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 COll1-'
panhia Paulista de' Mineração f. la-
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vrar areias quartziferas em terrenos
situados no distrito e município de
São Vicente do Estado de 88,0 Paulo

numa área de-oitenta e sete. hectares
vinte e dois aa'es e cinqüenta centdares
. (8'1,2250 ha)

definida por' um polí-,

gano que tem um vértâce localizado
à distância de cento e noventa e
cinco metros (195 m) , no rumo magnético - cinqüenta e cinco graus e
trint-a minutos sudeste (550 30' SE)
do marco qutlométríco Quatorze (14)
do ramal de. Santos da Estrada de
Ferro Sorccabana, e 08 lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
sessenta metros (160 m) , quarenta
graus e quarenta minutos nordeste
(40 0 40' NE); cento e setenta. e oito
metros (l78 m) , cinqüenta graus e
cinqüenta minutos noroeste (50 0 50.'
NW) ; quinhentos metros (500 m) ,
trinta "e nove graus e dez minutos
nordeste (390 lO' NE); duzentos e
cinqüenta metros (250 m) , cinqüenta graus e cinqüenta minutos sudeste (50 0 50' SE); cento e noventa
e sete metros (197 m) , trinta e nove
graus e -dez minutos sudoeste (390 10'
SW); duzentos e sessenta e oito metros (268 m) , oitenta e oito graus
e dez minutos nordeste (880 10' NE);
trezentos e sessenta .e quatro metros
(364 m) , dezoito graus e cinqüenta
minutos sudeste (18° 50' SE); duzentos e quarenta e cinco metros
(245 m) , sessenta e seis graus e dez
minutos nordeste (66° 10' NE); mil
trezentos e- quarenta e três metros
(1.343 m) , dez graus e vinte minutos
noroeste (100 20' NW); mil trezentos e noventa e cinco metros (1. 395
m) , "cinqüenta e dois graus e quarenta minutos, sudoeste (520 40'
SW); seiscentos e oitenta metros
(580 m) , trinta e cinco graus e cinqüenta minutos sudeste <35 0 50'
SE) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do arv. 28 do
Oódígo de Minas e dos arts. 32, 33 "e
-34 e suas alíneas, além d-as seguintes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionanas. neste decreto.
Art. 2.° - O concessionário da autorização fica obrigado a recolher. aos
cofres públicos, na forma da' lei os
tributos que forem devtdós à União
ao Estado e ao Município, em cumprímento .do disposto DO art.. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.° ~ Se o concessíonárío da
autorização não cumprfr qualquer
das obrigações que lhe incumbem e,
autorização de lavra será declarâ,dil..
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
sub-solo 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 De,
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrlmínados no art.. 71 do mesmo cõdigo.
Art. 6.0 - A autorização de laVf&
terá por título êste Decreto, que serã
transcrito no livro próprio da bivisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, ap6~
o pagamento "da taxa de mil setecentos e sessenta cruzeiros
(Ol'S 1. 760,00) ,

Art. 7.0 - Revogam-se as dispost...
çôes em contrário.
Rio~ de Janeiro, 11 de setembro de
1947 - 126.0 da Independência g. 59.•
da República.
EURICO

G,

Daniel de

DUTRA.

oor-xano.

DECRETO N,' 23,651 - DE 11 DlI1
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o eíaoaac brasileiro ....... JOsé
Pereira Soares - a pesqu.isar areia
muirteosa no Municípfoo de Slio Vicente, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c. X, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de jtheiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arb. 1. o _ Fica autorizado o cidadão brasileiro José pereira Soares e
pesquisar areia quartaosa em. terrenos situados
lugar denominado
Fazenda Sorocaba no Distrito e Município de São Vicente, Estado de
São Paulo, numa área de cento e
cinqüenta e sete hectares (157 ha).
delimitada por um polígono mistãlíneo que tem um vértice no ponto
em que a reta que parte do centro
do pontilhão da Estrada de Ferro
Sorocabana, na trêcho Santos-Juqutá.
entre os quilômetros vínte e vinte e

no

um (km 20)' e (km 21), com rumo

2iY
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1I'erdadeíto - quarenta e cinco graus
noroeste (45° NW) alcança. a margem direita do Rio Branco ou Boturõca.e OS lados, a partir do véx;
tice considerado, são assim descritos:
o primeiro (1.0), é um seguimento
retilíneo, com .trezentos e setenta metros (37G m) de comprimento, que
parte do vértice considerado com
rumo quarenta. c cinco graus sudeste
(45° SE); o segundo (2.°), é wn seM
guímento reüuneo, com novecentos
e sessenta, metros (960 rm que parte
da Extremidade do primeiro (1h com
rumo setenta e três graus e quarenta e cinco minutos nordeste (720
45' NE); o terceiro (3.°), é um seguimento retilíneo, com seiscentos e
quid metros (615 m) , que parte da
extremidade do segundo (2.°) com
rumo cinqüenta e três graus e quinze minutos nordeste (530 15' NE);
o quarto (4.°), é o seguimento retilíneo que partindo da extremidade do
terceiro (3.°), com rumo quarenta. e
cinco .graus -noroeate (45 0 NW). verdadeiro, alcança a margem direita do
Ri.o Branco; o último lado é a margem 'direita do Rio Branco no trê,
cho compreendido entre a extremidade do quarto lado e o vértice de
parrtida.
Art. 2.° - O· titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de mil quinhentos e sete-nta cruzeiros
(Cr$ 1.5'10,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mínístérío da.
Agricultura.
Art. 3.0.~ R-evogam-se as dísposteões em contrário.
Rio de .raneíro, 11 de setembro de
1947 - 126.° da Independência e 59.0
da' Rejfúbltca,

EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.652 - DE 11 DE
SET&'\iBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Ovidio
Ferreira Cândido a lavrar mica e
associados no município de Sa-ntrt
Maria do Suassui, Estada de ~l1inas
Gerais.

o

~'-_.-

Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n." I, da Constdtuiçâo e nos tê)'..
mos do Decreto-lei n.c L 985, de 29 de
janeiro de lê40 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autonzaoo-o cidadão
brasile-iro ·Ovidio Ferreira Cândido a
lavrar mica e associados em terrenos
situados no lugar denomíriado "Cruzeiro, no distrito de Poaía, município
de Santa Maria do Suassuí, Estado
de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértâce
ao sesenta e seis metros (ô6m) no
rumo magnético cinqüenta' e sete
graus noroeste (57° NW) da conüuêncta •dos córregos da Boa Sorte'e do
Rosendo.. e os lados divergentes do
vértice considerado têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e vinte e cinco metros
(625m), sessenta graus nordeste ....
(60 NE); oitocentos metros (800m)"
trinta graus noroeste.xane NW). Esta
autorização é outorgada' mediante as
eondíções constantes do parágrafo
umco 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 De-

ereto.

Art. 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. os
tnhutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em CUMprlmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. o se o concessíonarlo 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 às servidões de solo e
8000010 para os fins da. lavra, na
forma dos artigos 39 c( 40 do Código
de Minas,
Ai't.. 5.° O concessionário da autorização será físcaêízado pelo Departamento" Nacional da Produção Mineral é gozará dos favores díscrtmínados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que serã
transcrito ·110 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 dlspostções

em contrário,

Rio de Janeiro, 11 de- setembro de

1947, 126.0 da Independência e· 59.0 da
Repúblíca..
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
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DECRETO N.' 23.653' ~ DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Haroldo

Fala;lJellG; . a pesquisar cores e esseeíaaoe no município de Cctutcmluis
do Campo, Estado de Minas Ge-

rais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? .1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de

janeiro de

1940 (Código

~

Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Haroldo Falabella a pesquisar _ocres e associados no imóvel
denominado Cunhas, distrito de Alto
Maranhão, município de Congonhaa
do Campo, Estado de Minas Gerais,
numa área de vinte hectares (20 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e cinqüenta me-:
tros (l50m) , no rumo magnético tem,
ta e um graus e trinta minutos noroeste (31° 30' NW), da confluência
dos córregos Cunhas e Semira, e os
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) ,
vinte e seis graus e trinta minutos
noroeste (26° 30' NW); quatrocentos
metros (400m), sessenta e três graus
e trinta minutos sudoeste (63° 30'

SW) .

Art. 2.° Esta autorização é autor...
gada 'nos têrmos estabelecidos no CÓ:digo de Mirias.
Art. 3,° O. titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros «ns 300,00) e se,
rã transcrito no livro próprio .da m,
vtsâo 'de Fomento da Produção Mineral' do Ministério da, Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947,/126;0 da Independência e 59.° da
. República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

tdgo 87, n.c I, da Constítuíçâo 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 Joaquim Durâes Dias a pesquisar mica e associados no lugar denominado Ribeirão da Areia, distrito
de Corcaci, município de Peçanha, Estado de Minas Gerais, muna área de
cento e seis hectares e sessenta e sete
ares (106,67 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem' um vértice á distância de quinhentos e vínte metros (520m), rumo oitenta graus
sudoeste <80.° S'V) magnético, da confluência do Ribeirão da Areia com o
Córrego Grande, e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes
.comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e setenta e sete metros
<577m), norte (N); qmnncntosE se,
tenta e sete metros (577m) , leste (E);
setecentos e setenta e quatro metros
(774m), quarenta e sete graus e quarenta e nove minutos nordeste (47.0
49' NE); setecentos e quarenta metros (740m), quarenta e dois graus e
trinta minutos sudeste (42° '30' SE):
oitocentos e vinte e seis metros
(326m), quarenta e sete graus e trinta
minutos sudoeste (470 30' SW): mil
e quarenta metros
(1.040m) ,oeste
(W).

Art. 2.0 Esta autorização é outorga..

da nos têrmoa estabelecidos no Código
de Minas.

Art. S.o O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêete Decreto, pagará a taxa de mil
e setenta cruzeiros (Or $1.070,00), e
. será transcrito no livro próprio da
Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Mírrlstérto da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições'
em contrário. "
Rio de. Janeiro, 11 de setembro de
1947,126.° da Independência e~59.0 da.
República .
EURICo G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.654 - DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Durãfs Dias a pesquisar mica e associados no município de peçanha, Estado de Minas Gerais.

DECRETO N.' 23.655 - DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o' cidadão brasileiro Lauro:
Pinto a pesquisar diatomito e associados nos municípios de São Paulodo Potengi e Ceará-Mirim, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o aT~
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"Gerais,' numa área de dez hectares 'e
tígo 87 n.v I, da Constituição e nos
quarenta ares 00,40 há) delimitada
têrmos' do pecreto~lei n.s 1.. 9,85, de
por um polígono írr egular que tem
29 de janeiro de 194D CCOdIgO de
um vértice a quatrocentos e vinte
Minas), decreta:
_
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
dols metros (422m) no rumo magnébrasileiro Lauro -Pinto a pesquisar
tico trinta e dois 'graus sudeste (32°
SE) da tôrre a sudeste (SE) da Cadlatomito e associados em terrenos. de
propriedade de Guilherme FrederIco
pela do Senhor Bom Jesus, e os Ia,
Carlos Krartlel' situados no lugar dedos a partir do vértice considerado.
nominado Santa Teresinha, nos distêm os seguintes comprimentos e rutritos e municípios de São Paulo ~o
mos magnéticos: trezentos e trlnta e
Pctengi e Oeará.Mirhn, Estado do ~1O . sete metros (3,37m) leste (E), cento
Grande do Norte, numa área de trme sessenta e seis metros C166m) sul
ta hectar-es (30 ha) delimitada por
(S), quatrocentas e quarenta metros
um retângulo que tem um vértace a
(440ro) quarenta e nove graus e trinoitenta e sete metros (87m) , no ruta minutos sudoeste (49° 30' SW).
mo sessenta graus e vinte minutos
quatrocentos e cinqüenta e um mesudoeste (60'° 20'SW) do ponto. .de
tros (451m) norte (N).
cruzamento da estrada Ceará-NlJnill
Art. 2.° O titulo da autorização, de"
São Paulo do Potengi com o rio Gu?,pesquisa, que será uma via autêntica
gtrú, e os lados divergentes do verdêste Decreto, pagará a taxa de tretãce considerado têm: trezentos mezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
tros (300m), seis graus" nordeste (6°
transcrito no livro próprio da DívíNE); mil metros (1. OOOro), oitenta e
são de Fomento da Produção Mineral
quatro graus noroeste (84° NW)_.
do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° O título da autorízaçào ~e
Art. 3,° 'Revogam-se as disposições
pesquisa, que será uma via autêntl- .em contrário.
{la dêste Decreto, pagará a taxa de , Rio "de Janeiro, 11 de setembro de
trezentos cruzeiros (Ora 300,00) e selG47, 126.° da Independência e 59.0 da
1'á transcrito no livro próprio da D1República.
-sísão de Fomento da Produção MineEURICO G. nUTRA.
rei do Ministério da Agricultura:._
Art. 3.° Revogam-se as disposíçoes
Daniel. de carooino,
em contrário.
Rio de" Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e' 59.° da
DECRETO N.o 23.657 DE 1.1 DE
República.
SETEMBRO DE 1947
EURICO G. DUTRA.
Autoriza o cidad(w brasileiro, Seráfira
Daniel de Carvalho.

DECRETO NP 23.656 - DE 11 DE
SETE1VIBRO DE 1947
Autoriza o 'cidadão brasileiro Aristides
Francisco Jumqueíra a pesquisar

quartzito e associados no município

de Congonhas do Campo, Estado de
Il'finas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmcs de Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Ar-t , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aristides Francisco .junquei'ra a pesquisar quartzito e associados
em terrenos de propriedade de Santuário do Senhor Bom Jesus, situados
.noTugar denominado Morro do CrU~
aeíro, no distrito e município de Congonhas do Campo, Estado de Minas

da Silva Go7ftes a pesquisar quartzo
e associados no município de Ouro
Preto, do Estado de Minas Gerais.

O Prcsidente . da República, 'usando
da atribuição que .lhe 'confere o art.
87, n.» I, da Constituição e nos. têrmos
do Decreto-Ieí n. ° 1.935, de 29 de, Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1. ° - Faca autorizado o cidadão brasileiro Serafím da anva Gomes a pesquisar- quartzo e associados
em terrenos de propriedade de Generoso Luiz de Araújo. no imóvel denominado Morro 32.0 João, distrito de
Antônio Dias, município de Ouro
Preto do Estado de Minas Gerais, numa área de, dois hectares (2 há) delimitada por um qua-drilátero que tem
um vértice a trinta e seis metros 0
cinqüenta centímetros
(36,50m) 110
rumo magnético oitenta e três gráus
sudeste <33° SE) da extremidade Ieate (E) ela capela de São .Ioâo e os
lados. a partir dêsse vértice. as se-
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guintes 'comprtmentos e rumos' magné.,
tãcos: oem metros (Iüüm) , sessenta e
cinco graus sudeste (650 SE); duzentos
metros (200m), trinta graus sudoeste
(300 SW); cento e noventa e oito metros (l9Sm), vinte graus noroeste ....
20° NW); oitenta metros (80m), sessenta e nove graus nordeste ({19° l\lfEl.
Ar!:.. 2.° . . . .;. O título da autorização
de pesquisa, que será um~ via aUtên~
tica deste Decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e per/l.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstérío da Agricultura.
Art. '3. o - Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126 da Independência e 59 da

zentos e dezesseis metros (3;!i)m) quarenta e .seis graus e quarenta minutos
nordeste (4f:i° 4D"NE): duzentos e sessenta e quatro metros (264m), setenta,
e nove graus e trinta minutos..... ~~
79° 30'NiE).

Art. 2.° - O título da autortzaeãa
de pesquisa que será um via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3nO,OO) e será
transcrito no livro próprio da. Divisão de Fomento da Produção MinerM
do Ministério da Agrlcubtura ,
Art. 3. 0 - Revogam-se as disposições er.n contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 1260 da Independência e 59° da.
República.
EURICO G. DUTRli.

R.~úhlica.

EURICO G. DUTRA.

Daniel ae

CarvalhQ~

Daniel de CarvalhO.

DECRETO N.' 23.658 DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
~.{ iitoriza:

o cidadão brasileiro Tertu-

liano ele Oliveira Fraga, a pesquisar
quartzito e associados no município
da Capital do Estado de São Paulo.

O Presidente da jteoúbüca; usando
da atríoutção que lhe confere o art.
f}7. n. o I e .nos têrmos dos artigos 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Fica auotrízado o cídadâovbrasíleiro 'rcreuuerro de Oliveira.
Praga a pesquisar quartzito e associados em' terrenos de sua propriedade,
localizados no Sítio Nossa Senhora da
};JJareci'da, no 'lugar Pírátuba. distrito
e munícíoío da Capital do Estado de

São Paulo, numa área de quatorze
hectares e vinte C- ÓTICO ares
.
04,25 ha) demllltada .por lLl11 polígono

irregular que tem um vértice anoven-

ta e dois metros (S2m) no rumo magnético dezesseis graus e vinte mtuntos sudeste (16 0 2:0' SE) do centro
darscleíra da porta da Capela Nossa
Senhora da Aparecida e os lados, a
partir dêsse vérêce os seguintes comprimentos e rumos' magnéticos: cento
e setenta e seis metros (176m), dezenove graus e trinta minutos sudeste
090 30' SE); trezentos e dezesseis
metros (316m), quarenta e cinco grans
e quarenta minutos sudeste
.
(450 .' 40'BW); duzentos e sessenta e
quatro metros (264m), setôntae nove
graus trinta- mlnutos . sudoeste
.
(79 0 30'SW); cento e setenta e seis
metros (17ôm) , dezenove graus e trinta minutos noroeste (l9 0 3ú'NW) r Lre-

DECRETO N.' 23.609 - DE 11 IJIE
.SETEMBRO DE 1947

Autoriza o cidaàã-o brasileiro Mariano Ferreira Freire Murro· a

pesq1L~

ser diamantes e associados no

mu~

nicípio de Arassu«t Estado de Minas

Gerais.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
87, número I.· e nos têrmos dos ~
gos 152 e 153 da Constituição, de-

creta:

Art. L° Fica. autorizado o cidadão
orasneíro Mariano Ferreira ~
Murta a pesquisar diamantes e, assecíados em terrenos de sua propriedade, situados no lugar denominado
Vereda no distrito de I ta P o r ê,
município
de
A r a s sua i, ' E.:;tado de- Minas Gerais, numa área. deduzentos e vinte e seíshecta,r·s e
oitenta ares (226,80 haj abrangendo
leito e margens do rio .requtttnhontia
e delimitada por um polígono trreeular que tem um vértice a seiscentos .
metros (600m). rumo magnétdcc um
grau sudoeste (lo SW) da barra do
córrego da Cancela. afluente _peI~
margem esquerda do rio Jequitinhonha e os lados a partir do võrtroe
considerado, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: setecent-os e oitenta metros (780m). quarenta e oito graus sudeste (48° SE);
quatrocentos e quarenta metros ....
(4:40m), quarenta e dois graus sudeste (42° SE); seiscentos e quarenta
metros (640m), quinze graus sudeste
(15° SE); quatrocentos e trinta metros (430m) sete graus sudeste ('1f'r
SE); seiscentos e setenta. metros
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(670m), dois graus sudoeste (2° SW) ;
.quinhentos e sessenta metros (560m),
quarenta e dois graus sudeste
,
(420 SE); setecentos e setenta metros
(170m), sessenta e três graus nord-este
(630 NE); trezentos e setenta metros
,(370m), oitenta e oito graus sudeste
03B o SE); quinhentos metros (500m);
s.<>ssenta e nove graus sudeste (69 SE) ;
trezentos e oitenta metros (380m).
cinqüenta e três graus sudeste (53°
SE); quinhentos e quarenta metros
"(540 m) , quarenta graus sudeste
(400 SE); duzentos metros (20(}m),
cinqüenta e três graus sudoeste ....
(530 SW); mil trezentos e quarenta.
metros (1.340m); cinqüenta e quatro
graus e trinta minutos noroeste .. ,.
(540 30' N'W); setecentos e quarenta
metros (740 m),' trinta e três graus e
trtnta minutos sudoeste (330 30' SW);
setecentos metros (700m), oitenta e
'quatro graus sudoeste (84 0 SW); citocentos-e oitenta metros (8800m) , brinta
e sete graus e trinta minutos noroeste
.(37°· 30' NW); mil setscentos tmetros
(1.60Om) , ..norte (N); mil quatrocentos e trinta e- dois metros (1.432m)
f

Ji,rinta e nove graus e trinta e seis
minutos noroeste (39° 36' NW); dusentes e dez metros (210m), sessenta
.e três graus nordeste (63°, NE) .
Art, 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntdca
dêste Decreto, pagará a, taxa de dois
mil duzentos e setenta cruzeiros (Cr$
12.270,00) e' será transmito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
Repúblioa.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Canxüno

DECRETO roto 23.660, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza' o cidadão brasileiro Mauro
Pais de Almeida a pesquisar areia
auartzoea no município de São Vieeme, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da.atrlbutçâo que lhe confere o artigo
87, n.c I, 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
brasíleirc Mauro Pais de Almeida a
pesquisar areia querteosa em terrenos

de propriedade de S. A. Indústrias
víorv e Companhia Paulista de Mineração, no distrito e município de São
Vicent-e Estado de São Paulo, numa
área 4e' cento, e setenta e oito hectares
e quarenta ares 078,40 ha) delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a mil e trezentos metros
(1.30üm) no rumo cinqüenta e dois
graus e quinze minutos noroeste (520
15' l\TW) do marco quilométrico número treze (Km 13) da Estrada de
Ferro Soro cabana, no trecho Santos.Juquiá e os lados, a partir oêsee vértice, os seguintes comprimentos e rumos: mil duzentos e trtnte metros
(1.230m» cinqüenta e dois graus e
quinze minutos noroeste (52(1 15' NW) ;
mil metros (1.QOOm) trinta e sete
graus e ouarcnta e cinco minutos sudoeste (37° 45' SW); dois mil seiscent-os e cinco metros (2.605m) cinqüenta
e dois graus e quinze minutos sudeste
(52: 15' SE); quatrocentos e trinta
metros (430m), trinta e sete graus e
quinze minutos nordeste (370 15' NE);
quinhentos e cinqüenta metros (550m)
oitenta e dois graus e vinte minutos
noroeste (82: 20' NW) ; seiscentos e oitenta metros t680m), trinta e cinco
graus e cinqüenta minutos noroeste
(350 50' NW); quatrocentos e sessenta metros (460m.), cinqüenta. graus
nordeste 50° NE); quatrocentos e sessenta. metros (460m), cinco graus e
vinte e cinco minutos noroeste (S.l).
25' NW).

Art. . 2.° O título da autorizaçã-O de
pesquisa que será uma via autêntíea

~:t~~e~re;o'h~~~~I:~r~~:i~'o~e(gt~

1.790,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Pro-dução Mineral do Mínístérío da Agricultura.
'
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
194",

126.°

República.

da

Independência

e 59. 0 da

EURICO G. DuTRA.

Daniel de CarvaUto.

DECRE'ro N,o 23.661 -

DE 11

DE SETEMEHO DE 1947

Autoriza

o cidadão brasileiro Tomma-

sino Scmrnarone a pesquisar calcário

e 'associados no municipio de Sorocaba, Estado de São Paulo'.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
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87, n.? '1, e nos têrmox dos arts. 152 e
153 da Constituição, decreta:
Art.. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'I'ommasínc Sammarone a
pesquisar calcário € associados em terrenos de sua propriedade e de outros no
Sítio Boa Esperança, no distrito de
Salto de Pirapora, município de Sorocata, Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e dois hectares e
oitenta ares (42,&1 ha) delimitada por
um polígono irregular qUB tem um vértlce a seiscentos e sessenta e quatro
metros e sessenta e cinco centímetros
(66·1,65 m) no rumo oitenta e dois
graus e vinte minutos sudeste (820
20' SE) da barra do córrego 'I'anquinho, afluente pela margem esquerda
do, ribeirão Pente Alta, e os lados a
partir do vértjoe considerado têm:
cento e sessenta metros (160 m) , cinqüenta e cinco graus e cinqüenta
rmnutcs nordeste ,(55° '50' NE); trezentos e cinqüenta e um metros e
quar-enta centímetros
(351,40 rru ,
trinta e dois graus e quarenta e cinco
0
minutos noroeste (32 45' NvV); tre_
zentos e sessenta metros (360 mj , cinqüenta. e cinco graus e cinqüenta minutos nordeste (55° 50' NE); novecentos e.cinqüenta metros (95P m) , trinta
e cinco graus -dez minutos sudeste (350
10' SE); quinhentos e vinte metros
(520m), cinqüenta e cíncc graus e
cinqüenta minutos sudoeste (55. 0 50
SW) ;' quatrocentos e quarenta. e três
metros e sessenta centímetros (443,60
metrosj , trinta e cinco graus e dez
minutos noroeste (350 10' NW); o
último lado é o segmento que une a
cxtremídade do penúltimo ao vértice
de partida,

Art. 2.° O título da autorização dé
pesquisa, _que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e trinta cruzeiros (01'$
430,DO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro;
dução do Ministérto da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 d~ setembro de
1947, 126.° da Indep-endência e 59,° da
República.
EUR!:co G.

DUTRA,

Daniel

Carvalho.

de

DECRETO N.C, 23.662 -

DEu'

DE SETEMBRO DE_1947

Autoriza o ciâwlão brasileiro Djalma
Fernandes a pesquisar quart;âto e
associados no município de Conçc;
nhas elo Campo, Estaelo de Minas

Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
3'7, -n,o 1, da Constituição c nos têr.,
mos do Decrete-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 19'tQ (Códlgc de Minas)

decreta:

'

ArL 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Djalms Fernandes a pes.,
qUiS9.:::' quatzito e associados em terrenos de propríedade do Santuário do
Bom J-esus, distrito e município de
Oongonhas d-o Campo, Estado d-e Mi;
nas GE:l'a!3, numa área de quatro heotaras ,(4 haj d-elimitada por um para-

Iélogr amo que tem um vértice a mil
duzentos e vinte e cinco metros
(1.225

m) ,

no rumo

magnético ses-:

senta graus csudeste (60° SE) do cruzeiro da tÓIT-3 nordeste (NE) {ia. Oa;
pela do Senhor do Bom Jesus e os
lados, divergentes ôêsse vértice, os Seguintes comprimentos e rumos magc :
nétícos: cento e setenta mêtros (170
metros), oitenta e seis graus e trinta
minutos sudeste (8BO 30' SE); duzen-

tos metros (200 m) , quatro graus nor-,
deste (4° NEY.
.
Art. 2.0 O título da. autorfzação, de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dâete Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Ct'S 300,CO) e será
-transcnto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposlcêes
em ccntrár!o.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947. 126.c ca Independência e 59.° da
Repúbllca .

Eumco G.

Domiel

de

DUTRA.

coroamo.

DECRETO N.O 23.663 ilE S~.Tf:l\1!mO DE

DE 11

-1947

o cidadüo brasileiro Wilhe1111.
João Doert a pesquisar quartzo,
peàras ccraõas e associados no mu~
nícípío do Novo Cruzeiro, Estado de
Minas Gerais.

Autoriza

O Presklente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo
TI.O 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29'
87,

ATOS

no

de janeiro de 1940 (Código de Minas),
d~creta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão

br~sH8iro

V(i1h<:lm .toão Doerl a pes-

quzsar quartzo, pedras coradas e esse,
cíados em terrenos' devolutos , no lugar denominado Papa Mel, distrito de
Marambainha, município de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Geraís.: numa
área de cem hectares (100 ha) 'delimitada por um quadrado com mil metros (1. 000 m) de lado que tem um
vértice na confluência do córrego Papa
Mel com o no Mararnbaía e os lados
divergentes dêsse vértice, têm os 8B'_
gutntes rumos magnético-s: sessenta e
um graus e" trinta minutos sudeste
(6.1 ° 30' . SE); vinte e oito graus e
trinta minutos sudoeste (28° 30' .SW) .
Art: 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
do Fomento da Produção Mineral do
Ministétj,p da Agxícultura.
.Art.. :r:~ Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da

República.

EURIco G.

Daniel

DECRETO N.O 23.664

de

DUTRA.

Carvalho".

DE 11 DE

SE'I1EMBRO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Stejano
Stattelce a pesquisar argila e associados no município de Potita Grossa, Estado do Paraná.

, O Presidente da República, usando
aaa.tnbUlçao que lhe confere o artdgc 87, n.c I, da Constituição, e nos
têrmos ?O Decreto-lei n." 1.935, de

29. de

janeiro de 1940

Minas) , decreta:
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(Código de

Ar.L . 1.0 Fica autorizado o cidadão

brasl1en:o Stefano Staffske a pesquisar argila e associados no imóvel sit~a:d~:i nc lugar denominado Olaria
distrito e no município de Ponta
G~·ossa, E. do Paraná, numa área de
trinta e um hectares e sessenta ares
(31,?O há) delimitada, por urn poligonAo irregular, tendo um vértice .à- disÜ!tllICla de quatrocentos e sessenta e
cm<?o metros (465 m) e rumo magnétíco trinta e cin-co graus e dez mínu~os .noroeste (35° 10' NW) da confluência dos córregos Uvaranas e do
Cortume ,e a partir dêste os seguln-

tes lados definidos por seus compramentes e rumos magnéticos: cento e
sessenta e cíneo metros OG5 mj , trinta e cinco graus sudoeste -(35° SW);
cinqüenta metros (50 m) , dez graus
sudeste 00° SE); noventa e quatro
metros (94 m) , cinco graus e vint-e
minutos . sudoeste (5° 20' SW); 'quarenta, e oito metros (48 m), setenta.
c três graus e vinte minutos noroeste
(73° 20' NVV:); duzentos metros
(200 mj , um grau sudoeste (lo .sW);,
duzentos e setenta e seis metros (276
m) , sessenta e seis graus e cinqüenta minutos sudeste (66° 50' SE); s,cssenta. e oito metros (68 m) , ..v inte e
quatro graus e trinta minutos sudoeste (2'i'] 30' svn; oitenta e dois metros (32 mj , cinqüenta e cinco graus
e cinqüenta minutos sudeste (55° 50'
SE); seiscentos e trmta e dois metros (632 m) , um grau e "cinqüenta
minutos sudeste (lo 50' SE) cínqüene oito metros (58 m) , quarenta e
GOlS graus e dez minutos noroeste
(4.2° 10' NV1); noventa e dois metros
(92 rm , vinte e oito graus c quarenta minutos noroeste (28° 40' }.,TW) ~
cento e doze metros (l12m), trinta.
e cinco graus' noroeste (35 0 NW);
duzentos e sessenta e oito metros
(268 m) , oitenta e um graus. e trinta
minutos noroeste (81030' NVl); oitocentos e quarenta. e oito metros
(848 m) , norte (N); duzentos e setenta e dois metros (272 m) , quinze
graus e cinqüenta minutos nordeste
(15° 50' NE); cento e dezenove metros (119 m) ,_ oitenta. e seis graus e
cinqüenta. minutos nordeste (8'6° 50'
:NE); oitenta e quatro metros (34m),
quarenta e seis graus e dez minutos
sudeste (46° 10' SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquísav que será uma via autêntica
dést.e decreto, pagará ~ taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,20).
e será transmito no livro próprio da
Divisã-o de Fomento da Produção 'VIineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 595'_

».

J

da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvallw.
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DECRETO N,O 23.665 ~ DE 11 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadâ{) brasileiro Antônio
Franco do Amara.l a pesquisar areia

quartzcea e aaeociaâcs no município
de Betim, Estado de Minas Gerais.
o 'Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, e nos têrmos dos arugos 152 e 153 da Constituição, deereta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Frfu"1CO do Amaral
a pesquisar areia quartzosa e associados em terrenos de sua propriedade
situados no lugar denominado Rdbelrão Betim, no distrito e município de
Betdm, Estado de Minas Gerais, nu-

ma área de um hectare e setenta ares
0,70 ha) "que tem um vértdce a qua-

renta e cinco metros (45 rrn no rumo
magnético oitenta e sete graus sudoeste (870 SW) do centro do pegãc,
à margem esquerda õo . ribeirão Betiro, da ponte da. ·Rêde Mínetra de
vtacão, e os lados a partir do 'Vértice- considerado; têm os seguíntes
comprimentos e rumos magnéticos:
cinqüenta metros (50 m) , oitenta e
quatro graus sudoeste (840 SW); trinta e cinco metros (35 m) , setenta e
oítc .graus noroeste (780 NW); cjnqüenta e sete metros (57 m) , quinze
graus e trinta minutos nordeste _ (15°
30' NE); duzentos e noventa e rkOVC;
metros (299 m) , setenta e cinco graus
nordeste (7'5° ME); trinta metros
(30 m) , seis graus sudeste (6° SE);
duzentos e quarenta e seis metros
e quarenta centímetros (246,40 m) ,
sessenta e cinco graus sudoeste (650

SW).

Art. 2.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autên-tica dêste decreto, pagará a taxá de
trezentos cruzeiros cora 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomentá da Produção Míneral -do Ministério da. Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dísposíçôee
em contrário.
Rio de Janeiro, u de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTR:"'.

Daniel de Carvalho.

D:GCRETO N.O 23.666· - DE 11 DE
SE;'I'EMBRO DE 19rn A utoriza o ddadão brasileiro José de

Sales Gemes a pesquisar diamantes

e associados no município de Serro, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da. República, usando
da atrlbuícão que lhe confere. o artigo 87, n.v I, da Constituição, e nos
térrnos 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·osé de Sales Gomes a pesquis ar diamantes e associados em terrenos situados no lugar denominado
Acaba Saco. abrangendo leito e margens do ribeirão Acaba Saco e do côr,
rego da Fava no distrito de Mi~ho Verde, município de Sêrro, E. de Minas Gerais numa área de sessenta hectares
(60' 11a), delimitada por um polígono
Irregular .que tem um vértdce.' a. emqüenta metros (50 rm , no rumo. magnético vinte e quatro graus sudoeste
(240 SW), da confluência do córrego
da Fava. com o ribeirão Aca:p'a Saco.
e os lados, a partir do vértice consí-'
derado, com os seguintes comprrmentos e rumos magnéticos: mil duzentos
e cinqüenta. metros (1. 25D In)" cinqüente. e dois graus sudoeste (5211>
SvV) ; duzentos e oitenta. metros
(280 m) , trinta e oito graus noroeste
(380 NW); mil novecentos e vinte
metros (1.920 m) , cinqüenta. e dota
graus nordeste (52° NE); .duzentos eoitenta metros (280 m) ,. trinta e oito
nraes sudeste (380 SE); quínhentos
;netros (500 m) , ctnoüenta e dois.
graus sudoeste (520 SW); quinhentos
e oínoüenta metros (550 m) , sul (8);
cento' e vinte metros (120 m) , oeste
(W); quatrocentos e cinqüenta me.
tros (450 fi), norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos tê-moa estabelecidos no Có. _
digo de Mina-s.
Art. 3.° O titulo da autorízaçâc (te
pesquisa. que será uma via all~têntt~a
dêste decreto, pagará fi, taxa ce seiscentos cruzeiros (CrS 600,00), e será
transcrito no livro próprio da Diví..
são de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da. Agrlcultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçõesem contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de'
1947, 126.° da Independência e 59';
da República.
.
EURICO

G.

DUTRA,

Daniel de Carvetlho,

25.
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DEORETO N.· 23.667, DE 11 DE SETElVIDRO DE 1947
Autoriza· o .cidadão brasileiro Alexandre Del Guerra a pesquisar calcário
e associados no município de Ribeirão Branco> Estado de São 'Paulo.

O Presidente da República, usando
J,tribuiçâo que lhe confere o

art. 87,

31.0 I, da Constituição e nos termos .do
Decreto-Iei n.? 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
i)rasileiro Alexandre Del Guerra a pesquisar calcário e associados em terrenos de propriedade do Sr. Oomín Luí~ no imóvel Sítio JOTge, no lugar de:n~minado Bairro do Fria, no distrito
e município de Ribeirão Branco, Estado de' São Paulo, numa área de vinte
hectares (20ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a mil
cento e quarenta e cinco metros e cínqüenta e cinco centímetros (
.
1.145,55m) "no rumo magnético oíten~ e oito graus e trinta e dois minusoa noroeste (880 32' NW) do marco
quilométrico trezentos e vinte (Km
.320) da rodovia Ribeirão Branco-Itapeva, e os lados divergentes do. vértice
eonsfderado têm: quatrocentos metros
(4.00m), rumo quarenta e cinco graus
audoeste (450 SW)magnético; qulEhentos metros (500m), rumo quarenta e cinco graus noroeste (45 NW)
magnético.
Art. 2.0 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
âêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
Jàe Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
~
Art. 3.° Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e ii9.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de CarvaUw.

DECRETO N.· 23.668 - DE 11 DE
.
SETElI[Il;R,O DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Amleto
B1lSi a pesquisar água mineral na
Ilha do Governador, Distrito Fe<leTal.

O Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo
B'l, número r; da Oonstdcuíçâc e nos
lJêrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
AI't. 1.0 Fica autorízado. o cídadâc
brasileiro . Amleto Busi a pesquisar
água mine-ral em duas áreas distintas.
totalízando um hectare e quinze ares
(1,16 ha) , situadas na Ilha do Governador, Distrito Federal, e assim definidas: a, primeira, com setenta e
um' ares e quarenta centrares .... ,
(0,7 140 ha) , tem um vértice na c';quina noroeste (NW) das ruas D e
Capitão Barbosa e é delimitada por
um polígono mistdlfneo cujos lados, a
partir do referido vértice, são assim
descrdtos: o primeiro tem sessenta.
metros (BOm) medidos pelo -alíntiamento da rua Capitão Barbosa: o segundo é uma reta, que, partindo da
extremidade do- primeiro no· rumo
magnético setenta e seis graus sudoeste (760 SW), atinge o alinhamento da rua Guanabara;" o' terceiro
lado é êsse alinhamento, até encontrar o da rua D, pelo qual segue até
o vértice de partida, constituindo (I
quarto lado .da poligonal. .A segunda,
com quarenta e três ares e sessenta
centdares (0,436.0 haj , tem um vértice
na esquina noroeste (NW) ela rua D
com a rua Guanabara, medindo 11.)venta e nove metros C99m) pelo 3011nhamento desta. última rua, daí s~
guindo par uma reta de quarenta e
nove metros (49m) no rumo setenta
e seis graus sudoeste (76 SW); da extremidade deste reta segue por outra, no rumo alto graus sudeste (8°
SE), are encontrar o alinhamento da
rua D, pelo qual segue até o vértice
de partida.
Art. 2.0 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 trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) -e será
·transcrito no livro próprio da Divisão
de Fom-ento da Produção Mineral da
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as di3.p\\':ÜÇÕN'
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 11 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59. Q elA
República..
EURICO G. DutRA

Daniel de canxano,
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DECRETO N.o 23.669
SE'i'ri1BRO DE

-DE

11 DJE

19'!7.

Altera um dispositivo do Regulamen-.
to para o Serviço âe Fazenda da
Armada,
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item T, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. ° Fica elevado para Cr$
1. 000,00 o limite de _ Cr,$ 50,00 estabelecido no artigo ,230 do Regula'menta para o Serviço \ de Fazenda
da Armada, aprovado pelo Decreto
n.022.CJ1, de, 10 de novembro 'de
1932, -e modificado pelo de n. ° 6.250,
de 9 de setembro de 19·10.
Art. 2." aste Decreto entrará em
vigor na .data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126·." da Independência e 59.°
da República.
EURICO

Sylvio

G.

de

DECRJETO N." 23.670 . ;
SETEMBRO DE 1947.

DUTRA.

Noronha.
DE

11

DE

Altera os artigos 7."'0 e 8." do Regu. lamento para 'O Corpo de Fuzileiros
Navais.
O Presidente da República usando

daatribuiçáo que lhe confel'e o artigo .87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. ° Os artigos 7. o e 8. o do
Regulamento . para. o' Corpo de Fuzileiros' Navais, aprovado pelo Decreto n. ° .6.207, de 3 de setembro
de 1940; passam. a Vigorar com a
seguinte alteração:
"Art. 7. ° O Estado Maior será
constituido de um chefe e' um
sub-chefe, ambos Oapttâes de
Mar e Guerra, fuzileiros navais
por quatro seções, com oficiais
e pessoal subalterno necessários.
Art. 8. -" O Chefe da Primeira
Seção será um Capitão de Fragata FN ou Capitão de OorvetaF'N.
Os chefes da Segunda e Terceira Seções serão Capitães de
Corveta ou Capitães Tenentes
-ê

FN.
O chefe da Quarta Seção será
um 'Capitão de Corveta FN com
o título de encarregado d~ ma-

terial".

Art. 2." ll:.ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío;
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da Repúblíca..
EURICO

Sylvio.

G.

de

DECRETO

D'fTI'A.
Noronha;

N.O 23.671 DE
SETEMBRO DF. 1947

12

DE

Abre, pelo Ministério da Agricult'UTa~
o crédito extraonUnário de OrS...
5.925.000,00, para despesas com o
combate aos gafanhotos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhos confere o artigo 87, número I, da' Constituição,
de acôrdo com o art. 75, parágrafo
único, da mesma Constituição, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 94 da Regulamento Ge-ral de Contabilidade pública, decreta:
Artigo único. Fica. aberto.r pelo Ministério da Agrtéultura. o crédito extraordinário de cinco milhões novecentos e vinte e cinco mil cruzeiros (Cr$.
5.925.000,00), para atender às despe-"
sas (Serviços e jgnoargos) de qualquer natureza co-m.o combate às ÍlUvens de gafanhotos que estão assolando várias regiões do Sul do País,
Pa;ráfrafo único. O crédito de que
trata êste'~artigo vigorará até o encerramento do exercício de 1948.
Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de carvalho.
Corrêa e çastro.

DEORETO

N.O 23.672 DE
SETEMBRO DE 1947

12 DE

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf ere o artigo
87" item I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, .attnea w, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941.
d'ecreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois eargosprovisórios da classe J, da carreira de Médico Puertcultor. do QuadrO
Permanente do Ministério da' Educacão-e Saúde, criados pelo Decreto-lei
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digo de Águas e 3.° e 5.° do Decretolei n.e 3.365, de 21 de junho de 1941.

n.". 9.617, de 21 de agôstc de 194,6,

devendo a dotação correspondente ser
1evaõ.a a crédito da cont8:-corre~t~ qo
mesmo Quadro, do referido Mínístério.
'.
. ~
Art. 2.° Revogam-se as diaposlções
em contrário.
t
Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1947, 126.° da Independência. e 59.0
República.

decreta:

Art. 1.0 Sã,Q declaradas de unucade pública as seguintes áreas de terra
que ficarão inundadas com o repre.
sarnento «as águas do rio Tietê, em
virtude das obras de àmpüação do
aproveitamento do salto do Avannandava, autorizadas pelo Decreto número 3.753, de 24 de outubro de 1941.
conforme plantas devidamente aprovadas pelo Ministro da Agricultura, a
saber:
1) área de doze mil cento e trmta metros quacrados, <12.130 mz) , de
propriedade atribuída a, Modesto Moreira e situada no município e comarca de José Bonifácio (planta BX-

EURICO G. DU'l'Rt\.

Clemente M ariani.

DECRETO N.o 23.673 -

12

DE

DE

SETEMBRO DE 1947

Suprirne caroce extintos.

O Presidente da República, usando

S](--9.378);

da atribuição que lhe confe-re o art~go
87, n.c I, da Constituição, e nos ter..
mos do artigo 1.0, alínea n. do Decreto-Iei n.v .S.195, de 14 de abril' de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 11 cargos
da classe B da carreira de Trabalh,:::,dor do Quad1'o Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
da promoção de Raul Stuart, Francisco Machado dos Santos, João Ba.tíata dos Santos, Leonel seara. José
Maria da Cruz,' Otacílio de castro,
Francisco Firmino de Lima. Napoleão
Moacir de Carvalho,' Pedro 'Costa, 'I'or.,
reão, Sizidino Pereira Guimarães e
Luís Pinheiro Dantas, ficando
sem
aplicação a dotação corresp'onde.n~e.
Art. 2.° Revogam-se as díapostções
em contrário.
, Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
República.
EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 23.674,
SETEMBRO DE

DE

13

DE

áreas de terra sujeitas a inundação
pelo represamento das águas do rio
Tíete, em virtude das obres de amplia.çâo do aproveitamento do salto
de Avanhandava, autorizadas pelo
Decreto n. O 3.753, de 24 de outubro
de 1941.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o arti87.

inciso I, ca Constituição,

área de um mílhâc seiscentos e
quarenta.« cinco mil metros quadrados <1.645.000 mâ) , de propriedade
atribuída a Modesto Moreira e situada no município e comarca de, José
Bonifácio
(planta BX......sK-9.852J;
3) área de doís mil setecentos e
sessenta metros quadrados (2.760
mar, de propriedade atribuída a Antônio Rolemberg e situada no município e comarca de José Bonifácio (planta BX-SK--9. 922) ;

4)
área de mil oitocentos e vinte
metros quadrados (1.820 mâ) , de propriedade atribuída a Fernando José
Germano e situada no munteípío e
comarca de José Bonifácio - (planta.

BX--8K-9.935) ;

5) área de dezesseis mll duzentos
e cinqüenta metros quadrados (16.250
mzj , de propriedade a:tribuída a acaquim Soares de Araújo e situada. no
município e comarca de José Bomfácio _ (planta BX-SK-9. 847) ;
6) ârea de vinte e dois mil cento
e cinqüenta metros quad:ra~os (22.15~
m2) de propriedade atrfbutda a JGS~
Teixeira e situada no município e comarca de José Bonífácío - (planta
BX-BK--9.344);

1947
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go

.

2)

e

tendo em vista os artigos 151 do Có-

.

7) .área de oitocentos e noventa e
cinco mil metros quadrados (895.000

mai , de propriedade atribuída a José

Quirino de Morais e situada no munícípio e comarca de José Bonífácro
- (planta BX-8K-9. 851> ;
8) área de duzentos e setenta e
nova mil quinhentos metros quadracos (279.500 m2) , de propriedade
atribuída a José Maricato e situada
no município de Avanhandava, comarca de Penâpoüs - (planta BXS1(--9.849) ;

.
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9) área de duzentos e oitenta e
seis mil quinhentos e vinte e cinco
metros quadrados

(28ô.525 m2) l

de

propriedade atribuída a Manoel Antônio da Silva e situada no mumcípíc
de Avanhanda.va, comarca ce Penápolia _

<planta

BX-SK-9.~50);

10) área de oitenta e três mil dUN
aentos e cinqüenta metros quadrados
eM.2M m2), d.e propriedade atribut...
da a José Jacob Alvarez, e sltuadano
munícípío de Avannanõava, comarca
de penápolis _

.íplanta BX-SK-

9.818);

.

1'1) área de duzentos e cinqüenta
e seís mil cento e oitenta e cinco metros quadraccs (256.185 mar. de propríedade atribuída a João Barbosa de
Carvalho e situada no município de
Avanhandava, comarca de Penápolts
-

(planta BX-SK-9.848);

12). área de trinta e sete mil e
quínnentos metros quadrados _t37 .500
mz) , de propriedade atríbutda .a Jose
Garcia. de Carvalho e sítuaca no município de Avanhandava, comarca de
Penápolis - (planta BX'-SK-9.853);

13) área de três milhões quatrocentas e trinta e cinco mil e quatrocentos metros quadrados
(3.435.400
mâ) de propriedade atribuída a José
Ga~ta de Carvalho e situada no mu,
nícípío de A vanhandava,. comarca de
Penápolís , A área alagada pela La~
gôa Preta, aproxímacamente trezentos e oitenta e dois mil metros quadrados (382.000 m2). e a alagada pelo
tríbutárío do córrego do .Farelo, aproximadamente cinqüenta e vdoís mil e
novecentos metros quadrados (52.-900
rnz) , foram excluídas da área a desa~
propríar, pois foram classificadas como âguaa públicas de uso comum. A
planta BX-SK-9.853 mostra as referidas áreas;
14) área de vinte e quatro mil c.:ueentos e cinqüenta metros quadradas
(24.250 m2), de proprtedadevatríbut-

da a Antônio Castilho Rodrigues e sltuadano munícípío de Avannandava,
comarca de Penápolis
(planta
BX'-SK-9.817) ;

16) área de vinte e um mil oitocentos e noventa e cinco metros quadrados (21. 895 mai , de propriedade
atribuída a Francisco Ci:e Assis Perelra, e situada no município de Avanhandava comarca de f'enápolis,' a.
margem direita do córrego do Farelo
_

(planta BX-SK-9. 816) ;

área de quatro mil oitocentos
e cinqüenta metros quadrados (4.850
m2), de propriedade atribuída a José
Rosa da Silva e situada 110 münícípto
de A vanhanda va, comarca de Pená.
polis - (planta BX-8K-9. 846) ;
18) área de dez mil duzentos e
cinqüenta metros quadrados (10.250
1712), de propriedade atribuída a Antônio Fernandes Siqueira, e sttuaca
no munícípío de Avanhandava, comarca de Penápolts - (planta BX17)

SK-9.845l.
Art. 2. 0 A Companhia Paulista de
.Fôrça e Luz -S. A. fica autorizada a

promover a desapropriação' das mencionadas áreas de terra, com fundamento no art. 3,0 e a usar da racurdade prevista no art. 15 do citado
Decreto-lei. n. 3.365, de 21 de Junho
de 1941, modificado pelo de n. o 4.152,
ele 6 de março de 1942.
Art. 3.° O presente Decreto entrarã em vigor na data de sua publi..
cação.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições
em contrário.
Rio, de Janeiro, 13 de setembro de
1947, 126. da Independência e 59.0 c:a,
República.
(>

Q

EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
DECRETO N.? 23.675 SETEMBRO DE

DE

1947

15

:JE

Suprime cargo extinto

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I da Constdtuiçâc e nos
têrmos do art. 1.0, ajmea n, do Decreto-lei n.v 3 .1~5, de 14 de abr-il de 1941;
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe G da carreira -te Revi
SOl' de Provas, do ouacro Suplementar
do Ministério da Justiça e Negóctos Interiores, vago em virtude da premocão de Oscar da Silva Lemos Ftlho,
devendo a dotaçâo correspondente ser
levada fi crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
p

15) área de onze mil novecentos e
cinqüenta e cinco metros quadrados
(11.955 m2), de propríedace atríbut-

da a Francisco de Assis pere1ra, 51.
tuada no município de Avanhandava,
comarca de Penápolís, à margem esquerda do córrego da Farelo (planta BX-SK-9.816J;
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ArL 2.° R'evogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1947, 126,° da Independência e 59,° da
República.

SETEn.1BRO DE 1947

necoçao Decreto' n.o 15.423, de

n

de

O Presidente da República, usand..

da atribuição que lhe confere o artá
go 87, número I, da Constituição Fe--

deral, decreta:
Artigo único. Fica revogado o De-ereto 11.0 15.423, de 28 dea1xil de
1944, que autortzou a firma brasiteíra
Tscmedel & Dia. a comprar pedras
preciosas 11QS têrmos.do Decreto-icí número 466, de 4 de junho de 1938,
Rio de .raneíro, 15 de setembro- de
1947, 126.° da Independência e 59 ° da
República.
EURICO O. DU'l'RA
Corrêa e Castro
DECRETO N,o 23.677 -

DE

15

DE

Abre, pelo JWiJ1-istério da Viação e
Obras Públ'i.eas, o crédito especial
de CrS70.GOO,OO, para liquidação de
despesas realizadas -peta Rede de
Viação Cearense, no exercício de
1946.

O Presidente da .Repúblíca, uemoo
da autorização contida na Lei n.c se
de 7 de junho de- 1947, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, nos têrmos d,-o
art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade PUblica, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Mlnistérfo da Viação e Obras Públicas, o
crédito especlal de se-tenta mil CJ"1l~
aeíros (Cr$ 70.000,00), para atender
às despesas realizadas pela Rede de
Viação cearense, com Iluminação, fôrça motriz e gás, no exercício de 1946.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.°
República.

rno»ts-

DE

16

DE SE-

Altera: os artigos 8.e., § 1.0, 9.° e 14 do
Regulamento para o Serviço Hoepitalar da 'VlarinJw..

(1'<1.

G. .DUTRA

Pestana

Corrêa e Castro

creta:
Art. 1.0 Os artigos 8.°, § 1.0, 9.° e
14 do Regulamento para o Serviço
Hospitalar la Marinha, aprovado pelo
Decreto número 20.940, de 9 de abril
de 1946, passam. a ter a seguinte re"
dação:
Art. 8.°
,
".•.••
§ 1.0 A Duvísão de 'Medicina- será
constituída das clínicas:
a) Médica, que compreenderá:
I -

Medicina geral:

II - Doenças de nutrição:
III -

Cardiologia,

Médica homeopática;
c) Tisiologta:
d) Neuro-paiquiátrlca:
e) Dermatológica e sifilográãíca;
f) De doenças infecto-contagiosas
b)

agudas

SEtEMBRO DE 1947

EURICO

23.b'78 -,

tia atribuição que lhe' confere o ~,r
tigo 87, inciso I. da Constituição, de-

DE 15 DE

abril de 1944.

N.O

TE'MBRO DE 1947

O Presidente d:1 República, usando-

EURICO G. DUtRA

Benedicto Costa Netto

DECRETO N,o 23.676-

DEORETO

25S

Art. 9.° O Departamento AdmJnístratívo compor-se-á dos seguintes
órgãos:
a) Divisão do Pessoal;
b) Divisão do Material;
c) Divisão de Intendência;
d)

Secretaria;

e) Biblioteca;
j) Portaria.
Art. 14. O pessoal militar será cseguinte:

um diretor;
um viee-díretor;
c) tantos chefes de clínica e de ser ...
viços técnicos especiahzados quantos
forem necessários;
d) tantos assistentes de elíníca e de
serviços técnicos especializados quantos forem necessários;
e) um encarregado da Dívísâe do
Pessoal;
.
a)

b)

260
f)
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um encarregado da Divisão do

M::\tel'ial~

fJ) dois oficiais Intendentes para a
Divisão de Intendência, sendo um para
material e outro para pessoal;
12.) um encarregado de máquinas;

revogadas as disposições em contrário:
Rio de Janeir-o, 16 de setembro de
1947; 126.° da Independência e 59.0 da

República.

EURICO G. DUTRA.

i)

um enfermeíro-mór. oficial subalterno do Qnur::l'Q de Ofíclaís Auxí-

Iíares da Mnrinha, precedente da Especialida-de de Saúde;
ti) sub-oficiais, S'J,rgentose praças
das diversas especialidades e pessoal
da Companhia de Taileiros, em número correspondente às necessidades
dos serviços,
11,.1't. 2.° O presente Decreto entrará
eu.'. vigor 118. data de sua publícaçã..o.

DECRETO N.o 23.680 -

Sylvio de Norcaüui,

DECRETO N.' 23.679 - DE 16 DE
SETEMBRO DE 1947
Dispõe eõbre a reiotaçao do Ministério
da Marinha.
Ainda. não foi publicado 110 Diário
Oficial.

16

DE SETEMBRO DE

1947

Aprova o Regulamento da Escola de Motômecanização

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
artigo. 87, ítem I, da Constltuição Federal,
.
Decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Escola de Motomecanízação, que CO~l êste baixa. assinado pelo .General de Divisão
(\I

cenrocert Pereira da Costa. Mil1isti'o da Guerra.

Art, 2.° Revogam-se as disposições em contrário.

"Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1947; 126.° da Independência
e 59,0 da República,
EURICO G. DUTRA.

Ctmrobert P. da Costa.

IUGULAMENTO DA ESCOLA DE MOTOMECANIZAÇÃQ
la

PAR,E

DA VIDA ESCOLAR

TíTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Da Escola e seus fins

Art. 10). A Escola de Motomecanizaçâo (E. M .1vI. ), subordinada
ao Centro de Aperfeiçoamento e Especialização do Realengo, é um Estabelecimento de ensino.. com sede no Distrito Federal, destinado:
a) a. instruir Oficiais e Praças combatentes para servirem nas Unidades Blindadas, assim como especializá-los no' desempenho de Iuu.ções técnicas, nestas Unidades, nas Motor-izadas, bem como nos diferentes órgãos de Manutenção, Depósitos e Parques i
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b) a, proceder aos estudos e experiências, sôbre organização, emprêgo tático e métodos de ensino que-ferem determinados pelo EstadoMaior do Exército ;
c) a proporcionar aos alunos das demais Escolas do Exército, por
meio de demonstrações, as informações relativas ao material motomecanizado e ao seu emprêgo tático.

TiTULO II
DO PLANO GERAL DO ENSINO
CAPíTULO

I

Da organização geral do ensino
Art. 2°. O ensino da Escola de Motomecanização será ministrado em Cursos:
a) de Oficiais;
b ) de Praças.
Art . 3", 0:-: Cursos de Oficiais, destinados ao preparo de 'oficiais
de tôdas :'J.S armas na especialização de motomecanizaçãc (Art. 19 da
Lei do Ensino Militar}, s50 de duas categorias;
a) Curso Técnico (Especial 'de técnica automóvel e assuntos correlatos) - destinado a preparar Capitães e Tenentes para o desempenho de funções técnicas nas Unidades Blindadas' e i'.d otorizadas, Órgãos de Manutenção, Depósitos e Parques;
b ) Curso Tático (Emprêgo tático de unidades blindadas) - destinado a preparar Oficiais, Tenentes-Coronéis, Majores e Capitães, para
o Comando, instrução e emprêgo tático das Unidades Blindadas e dos
serviços especializados,
§ 1°. Paralelamente aos Cursos referidos, poderá haver na Escola de Motomecanização Cursos destinados:
a) a uroporcíonar:a Oficiais de Estado-Maior conhecimentos básicos de assuntos relativos à Motomecanização e, em particular, informações sôbre os aspectos principais da manutenção dos veículos automóveis, características do material das Unidades Motorizadas e Blindadas, c formação do pessoal especializado ;
b ) a ministrar aos Oficiais Superiores das Armes e "aos Oficiais
dos serviços, os conhecimentos essenciais sôbre : manutenção e conduta . dos veículos automóveis; transportes automóveis e circulação;
p-Incípios gerais do emprêgo do material automóvel das Unidàdes
Motorfzadas, de forma LI. habilitá-los a servir neS2"S Unidades,
§ 2°, O Curso a que se refere a letra a) dó § I", possibilitará o
Oficial que o possuir, a exercer as funções previstas nos Estados-Maiores
das Grandes Unidades, Regiões Militares e Zonas,
.
§ 3", Os Oficiais com o Curso a que se refere a letra b ) do § r,
serão obrigados a servir em Unidades Motorizadas, pelo prazo rui ....
nimo de 2 (dois) anos,
Art. 4°, Os Cursos de Praças ministram aos Sargentos, Cabos e
Soldados das Armas, os conhecimentos indispensáveis ao emprêgo das
Unidades Mctor.izadas e Blindadas elementares e ao exercício de determinadas funções em motomccanizaçâo, e compreendem:
a) Curso de Ccmbcüerüe Blin,dado (Para Sargentos ou Cabos com
o Curso de Sargento) - destinado a preparar Comandantes e I'as ...
trutores das Unidades elementares Blindadas até Pelotão, inclusive;
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b) -Cursos de Ai ecânicos - destinados a preparar Sargentos, Cabos
e Soldados para o exercício de- funções técnicas nas Unidades Blindadas, nas Mótortzadas, bem como nos - diferentes órgãos de Manutenção, Depósitos e Parques (2° e 3° escalões- de manutenção). Esses
Cursos, em princípio, são:
1. De mecânicos de veículos automóveis sôbre rodas ou de rolamento misto;
2. De mecânicos de carros de combate e veículos sôbre lagartas;
3. De' mecânicos especialistas. em alimentação de motores;
4. De mecânicos eletricistas de veículos automóveis em' geral.
c)' Cursos de Artífices - destinados a preparar Sargentos, Cabos e
Soldados para o exercício de funções técnicas nos diferentes órgãos de
Manutenção, Depósitos e Parques.. Êsses Cursos, em princípio, são:
1. De máquinas é ferramentas;
2. De solda oxt-acetilênlca e elétrica;
3. De. reparação de carrocerias;
4. De repar-ação de radiadores.
CAPÍTULO

II

Da duração dos Cursos
A)

DE QFICIAIS

Art , no. Os Cursos de Oficiais referidos no ar-t. 3° terão a duração de um ano letivo, 8 '{oito) meses, inclusive manobras, e os rf::feridos no § 1" do art. 3°, de"., (quatro) meses, no máximo.
B) DE PRAÇAS

Art. 6°. O Curso de Combatente Blindado terá a duração de
6 1/2 (seis e Meio) meses e compreenderá:
1~ Fase - De adaptação - destinada à revisão dos conhecimentos
essenciais à boa compreensão do ensino a ser ministrado no Curso
prõpt-lamente dito (2" fase) .
DuraçEio 2~

Ease ci'alizada.·

Duração -

2 (dois) meses
8 (oito) semanas;
EspeciaHzaç[io - destinada à instrução tática espe.

De

3 1/2 (três e meio) meses -- 14 (quatorze) semanas;

3~

Fase - De Aplicação -.:... destinada a. exercícios de conjunto, manobras no terreno, em que os alunos tornarão parte como Comandantes de Unidades elementares Blindadas até Pelotão, inclusive,

Dw'ação - 1 (um) mês - 4 (quatro) semanas.
Art. 7°. Os Cursos de Mecânicos e os de Art·íjices terão a duração
de 6 1/2 (seis e meio) meses e comportarão:
P Fase - De Adaptação - comum a todos os candidatos às diversas 'espectalldades ,
Di..~?'Ctçao 2 (dois) meses - 8 (oito) semanas;
2"" Fase - De EspccialLzação- correspondentes aos Cursos especializados, referidos nas letras b). e c) do art. 4°.
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Dtzruçfíc '- 31/2. (três e meio) meses - 14 (quatorze) semanas;
De Aplicação _ consagrada a estágio nas oficinas da
Escola, de Estabelecimentos industriais, civis ou militares, e em Parques,
Depósitos ou Unidades de Manutenção; a trabalhos de manutenção em
campanha.
gn Fase -

Duração -

1 (um) mês -

Parágrafo único.

4 (quatro) semanas.

Na P Fase serão observados os alunos de modo

a serem devidamente apreciadas as aptidões individuais para as diferentes especialidades dos Cursos.
CAPÍTULO

UI

Da organização dos Cursos
SECÇÃO

I

. De Oficiais

Art. 8°. O Ensino nos Cursos de Oficiais compreenderá as seguintes disciplinas:
A)

a)

NO CURSO 'TÉCNICO

ELetricidade:

1. Assuntos teórico-práticos: - conhecimentos essenciais de eletricidade aplrcada aos veiculas automóvels ;
2. Assuntos práticos: _ manutenção e recuperação do equipamento
elétrico das viaturas automóveis.
b)

Técniw de oficina:

conhecimentos essenciais sôbre
l. Assuntos teórico-práticos: técnica de oficina;
execução de trabalhos de técnica de ofi2. Assuntos práticos:
cína .
c)

Técnica de Automóvel:

1. Assuntos teóricos-práticos: - conhecimentos fundamentais sôbre
o funcionamento dos órgãos dos veículos automóveis a fim de. permitir a execução dos trabalhes de manutenção nos diferentes escalões;
2. Assuntos práticos: - trabalhos - de manutenção orgânica do
material automóvel em geral (lo e 2° escalões .de manutenção). Inspeção e reparação de veículos automóveis em geral (3° e-4° escalões de
manutenção) .
d)

Emprêgo tático:

Conhecimentos essenciais sôbre organização, caracteristicas e emprêgo das Unidades Blindades e Motorizadas em geral e particularmente dos elementos de manutenção.
e) . Suqrrumemio :

Conhecimento geral some organização e funcionamento dos órgãos
superiores de suprimento e manutenção (Depósitos, Parques e Unidades
de Manutenção).
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Topografia:
Noções essenciais sôbre o estudo do terreno; leitura de cartas e
interpretação de fotografia aérea e foto-carta; construção de gráficos
de marcha.
f)

g)

Con.duta automóvel:

Formação de motorista de veículos automóveis em geral.

Armamento e inst"lUmentos:
Conhecimentos técnicos gerais sôbre o armamento e instrumentos
usados pelas Unidades Blindadas e Motorizadas.
h)

i)

·Transmissões:

Generalidades sôbre transmissões nas Unidades Blindadas e Motorizadas. Noções teóricas fundamentais necessárias à compreensão da
radiofonia e dos aparelhos radiofônicos. Estudo e manipulação dos
aparelhos radiofônicos' em uso nas Unidades Blindadas e Motorizadas.
B)

'a)

NO CURSO TÁTICO

Técnica de automóvel:

Conhecimentos gerais sôbre rv escalonamento da manutenção no
Exército. Execução da manutenção de 1(1 escalão.
Conhecimentos gerais sôbre o funcionamento dos órgãos. dos veículos automóveis.
b)

Organüação e emprêgo das, Unidades Blindadas e Moto?'"izadas:

1. ASSlU1tos a serem ministrados aos Oficiais-Alunos em geral:
Noções: ger'ais sôbre a' organização, características e emprêgo das
diversas armas e serviços. Noções de cooperação das armas. Orga.n'zação e características gerais das Unidades Blindadas e Motorizadas;
Aplicação co método de raciocínio tático no estudo e desenvolvimento der diferentes situações de combate e serviços em campanha;
Emprêgo das Unidades de carros de combate: - Estudo tático das
Unidades de carros de combate nas diversas situações de guerra. Exercícios de emprêgc tático das Unidades de carros de combate na carta)
no caixão de areia e no terrenc '
Noções essenciais sôbre emprêgo das Unidades de transporte automóvel e exercícios correspondentes;
Noções essenciais sôbre circulação e problemas correspondentes;
Organização da instrução nas Unidades de carros de combate.
2. Para Oficiais de Infantaria - Estudo tático das Unidades Blindadas de Infantaria' e exercícios correspondentes na carta, no caixão
de areia e no terreno.
Organização da instrução TIas Unidades Blindadas de Infantar-ia."
3. Para Oficiais de Cavalaria - Estudo tático das Unidades Mecanizadas e Motorizadas de Cavalaria e exercícios correspondentes na
cada, no caixão de areia e no terreno.
Organízaçâo da instrução nas Unidades Mecanizadas e Motorizadas
de Cavalaria.
4. Para Oficiais de Artilharia - Estudo do emprêgo das Unidades
Blindadas de Artilharia e exercícios correspondentes na carta) no caixão
de areia e no terreno.
Organização da instrução nas Unidades Blindadas de Artilharia.
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5. Para Oficiais de Engenharia.- Estudo do emprêgo das Unidades
Blindadas de Engenharia e exercícios correspondentes na carta, no
caixão de areia e no terreno.
Organização da instrução nas Unidades Blindadas de Engenharia'.
Topograjw:

c)

Noções essenciais sôbre o estudo e apreciação do terreno.
Leitura de cartas e interpretação de fotografia aérea e foto-carta;
problemas correlatos. Apreciação e medida das distâncias e ângulos;
exercícios práticos de avaliação de distâncias. Aparelhos óticos de
pontaria. Estudo e construção de gráficos em geral e dos gráficos de
marcha em particular.

Conduta automócei :

d)

Instrução fundamental do motorista dos veiculas automóveis em
geral.

Armamento e re-c :

e)

Assuntos teórico-práticos: - Estudo de armamento dos veiculas automóveis em geral, das armas contra carros e das munições características, nomenclatura, funcionamento, manejo e condições gerais de emprêgo .
Noções essenciais sôbre tiro das armas dos veículos automóveis em
geral e das armas contra carros, Técnica de tiro.
Conduta de Fogo,
2. Assuntos práticos: - Descr-ição, manipulação, manejo e conservação do armamento los veículos automóveis, das armas contra carros
e das munições respectivas. Exércícíos preparatórios de tiro. Exe":
cução do tíro das armas dos veículos automóveis e contra carros. Emprêgo das munições.
1.

I

f)

Tvtmemíseõee :

L Assuntos teórico-práticos: - Noções essenciais sôbre os processos
e meios de transmissões nas Unidades Blindadas e Motorizadas. Organização, características, e emprêgo dos diversos meios de transmissões.
Redação, cífração e decifração de mensagens. Operações essenciais
para o emprêgo dos meios rádio-elétricos dos veículos automóveis em
geral,
2. Assuntos práticos: -- Descrição, manejo e emprêgo do material
de transmissões dos veículos automóveis em geral. Emprêgo de códigos
e mensagens. Organização e funcionamento das rêdes de transmissões.
SECÇÃO

II

De Praças

Art. 9°.

O ensino nos Cursos de Praças compreenderá:
A)

NO

CURSO DE COMBATENTE BLINDADO

a) Assuntos teórico-práticos:
1. Educação Moral e Cívica.
2, Noções essenciais sôbre organização, características e condições
de emprégc das diversas armas e serviços. Organização; características
e condições de emprêgo das Unidades Blindadas.
3. Noções essenciais sôbre a fisionomia do combate moderno.
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4. Noções essenciais sôbre o serviço em campanha - Estudo e comentário dos regulamentos das armas no tocante à motomecanização ~
Redação de ordens.
5, Noções essenciais de matemática, de língua pátria e desenho
aplicadas ao estudo de topografia, ao tiro e -à redação de ordens e men~
sagens.
, 6. 'I'opografia :" - Noções essenciais sôbre a apreciação do terreno
- Leitura de carta e interpretação de fotografia aérea; problemas correlatos. Avaliação e medidas de ângulos e.rüstâncías na carta e no terreno -...,- Características e emprêgo dos aparelhos para medida de ângulos e distâncias - Noções sôbrc gráficos de marcha.
7, Armamento e tiro: - Estudo do armamento dos veículos auto"móveis, das armas contra carros - Técnica de tiro,
Conduta de fogo nas Unidades elementares de combate.
8, Transmissões: - Estudo dos meios de transmissões dos veículos
automóveis em "geral - Noções essenciais sôbre os processos de emprêgo
dos meios de transmissões nas Unidades Blindadas. Redação, cifração e
decifração de mensagens. Condições de emprêgo dos meios rádio-eletricos dos veículos automóveis.
g. Emprêgo tático d8S Unidades elementares Blindadas: - Noções
fundamentais sôbre o emprêgo tático das Unidades elementares de transporte automóvel e sôbre Circulação,
b) Assuntos práticos:
1. Educação física e instrução militar.
2. Instrução fundamental do motorista.
3. Manutenção orgamca nas Unidades elementares Blindadas
(1 Escalão de Manutenção).
4. Escola das Unidades elementares Blindadas.
5. Topografia: - Exercícios práticos de avaliação e medida de
ângulos e distâncias na carta e no terreno - Emprêgo dos aparelhos
para medida de ângulos e distâncias. Problemas de leitura de carta e
interpretação de fotografia aérea. Construção de gráficos. de marcha.
6, Transmissões: - Descrição, manipulação, manutenção e em-o
prêgo do material de transmissões dos veículos automóveis. Exercícios
de crnprêgc de códigos de mensagens (redação, cifração e decifração).
7. Exercícios de Emprêgo Tático das Unidades elementares Blindadas, ate Pelotão, Inclusive, na carta, no caixão de areia e no terreno
- Exercícios de Emprêgo Tático das Unidades elementares de transporte automóvel --'- Problemas práticos sôbre Circulação.
(>

E)

NOS CURSOS DE MECANICOS

E

ARTÍFICES

Art. 10. O ensino nos cursos de mecânicos e de artífices comportará duas partes: - "Uma de inst1'ução f'undamenta~, comum a todos
os alunos dos diversos cursos; outra; de inst1'ttção especializada peculiar
a cada um dêsses cursos. .
,
A instmçüo fundamental compreenderá :
Assuntos teórico-práticos:
1 . Educaçâc Moral e Cívica - Instrução Geral.
2. Noções elementares de língua pátria e matemática (aritmética,
geometria e desenho) indispensáveis a compreensão dos assuntes da
instn,~:ão especializada.
.

a)
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Assuntos práticos:
Educação Física c Instrução Militar.
2, Instrução fundamental do motorista.
3. Manutenção de veículos automóveis (1° Escalão de Manutenção) ,
4. Identificação, uso e manutenção das ferramentas portáteis e dos
instrumentos de precisão de emprego corrente.
5. Armamento e th-o : - Descrição, manejo e funcionamento das
armas portáteis transportadas nos veiculas automóveis - Exercicios preparatórios de tiro - Execução do tiro das armas portáteis.
b) A instrução especial'izada será de caráter essencialmente práticoe compreenderá:
1.

- No CU7'SO de lHecânicos de Veículos ./l1ltO'lrl-Óveis (rolamento sôbre
rodas ou mistos):
1. Manutenção orgânica do material automóvel (1° e 2° escalões de
manutenção) .:
2. Organização, características e funcionamento dos motores em
linha - Inspeção e Reparação.
3. Organização, caracteristicas e funcionamento dos sistemas de
transmissão, suspensão, rolamento, freios e direção dos veículos automóveis - Inspeção e Reparação.
4. Organização, características c funcionamento dos equipamentos
elétricos e acessórios dos veículos automóveis - Manutenção.
-,
5.. Organização, características particulares das viaturas blindadas
e de rolamento misto - Inspeção e Reparação,
,. - No Curso de Mecânicos de cor-oe de Combate:
1. Manutençâo orgânica do inateríal automóvel (P e 2" escalões de
manutenção) .
2. Organização, características e funcionamento dos motores em
linha e radiais de carros de combate - Inspeção e Reparação.
3. Organização, características e funcionamento dos sistemas de
transmissão, suspensão, rolamento, freios e direção dos Carros de Combate
- Inspeção e Reparação.
4. Organização, características e funcionamento dos equipamentos
elétricos e acessór-ios dos Canos de Combate - Inspeção e Reparação.
5. Organização e características particulares das viaturas trataras
sôbre lagartas - Inspeção e Reparação.
No Cll7"SO de Mecii1ücos Especialistas em AHmen.tação de Mo-

tores :
1. Organização, características e funcionamento dos sistemas de
alimentação - Inspeção e Reparação.
2. Organização, características e funcionamento dos sistemas de inrlamacão - Relação entre os sistemas de alimentação e inflamação.
3. Estudo particularizado dos diversos tipos de carburadores filtros
e bombas de-alimentação - Inspeção e Reparação.
4. Estudo particularizado dos diversos tipos de injetores, filtros e
bombas de injeção (Diesel). - Inspeção e Reparação.

- No Curso de Mecâ'nicos Eíetmcistue ele Alttomóveis :
1. Organização, características e; funcionamento dos, sistemas de alimentação e inflamação dos motores em linha e radiais - Inspeção e Repar-ação.
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2. Organização. características e funcionamento dos' equipamentos
elétricos dos veículos em geral (Caminhões, Blindados e Canos de Combate) - Inspeção e Reparação.
3. Organização, características e funcionamento dos freios elétricos
- Inspeção e Reparação.
4. Organização, características e funcionamento dos acumuladores
- Inspeção .e Reparação.
- No Curso ele Máquinas e Ferramentas:.
1. Cotação dos trabalhos a executar nas diferentes máquinas. Ferramentas - Emprêgo dos instrumentos especiais de precisão - Manutenção dos Instrumentos.
2. Organização, características e funcionamento dos tornos - Manutenção.
.J. Organização, características e emprêgo do tômo límador - Manutenção.
~
4. Organização, características e emprêgo das máquinas de furar e
de frezar ---.: Manutenção.

-

No Curso de Solda Oxi-AcetiLênica e Eléi1'ica:

1. Noções cssenciais-eôbre o emprêgo da solda oxi-acetilênica e
elétrica.

2. Organização, caracterfstlcas e ernprêgo dos aparelhos de soldaManutenção,
3. Trabalhos práticos de soldagem.
4 .. Soldaaespecíats.
No CU1'SO de Reparações de Cro-rocertns :
1. Organização, características e emprêgo dos equipamentos espe..
ciais para reparação de carrocerias - Manutenção,
2.
3.
4.

Reparação de carrocerias de madeira.
Reparação de carrocerias metálicas.
Reparação de painéis.

No Curso de Reparação d"e Radiadm'es:
1. Organização, características e funcionamento dos sistemas de
arrefecimento dos motores em geral.
2. Organização, características e emprêgo dos equipamentos especiais para reparação de radiadores - Manutenção.
3. Inspeção e reparação dos reservatórios de combustíveis.
4. Inspeção e reparação de radiadores.

TITULO III
DO REGIME DIDÁTICO
CAPÍTULO I
Da.crlentação geral do ensino
·Art. 11. Dentro da or-ientação traçada 1].0 título H, o ensino deverá
ser tão completo quanto possível, de modo que o aluno adquira conhecimentos necessários à respectiva especialidade.
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Procurar-se-á, ainda, desenvolver o espírito de observação do aluno,
despertandc-Ihe iniciativa face ao material motomecanizado.
Art. 12. Os programas das diversas disciplinas, organizados trienalmente pelos respectivos instrutores, revistos, coordenados e reunidos em
um programa de conjunto pela Direção do Ensino,' serão submetidos à
aprovação da Diretoria de Ensino do Exército, por intermédio do Centro
de Aperfeiçoamento e Especialização do Realengo, três meses antes do
início do ano letivo correspondente ao novo triênio.
Art. 13. A fim de serem evitadas. repetições desnecessárias, deve
haver estreita cooperação didática no emprêgo dos programas de disciplinas correlatas.
Art. 14, O Ensino ele cada disciplina deve ser convenientemente'
dosado de acôrdo com a sua importância relativa e os programas divididos
em lições ou secções, realizáveis dentro do tempo previsto nos horários.
Art. 15. E obrigatória a execução integral do programa estabelecido e quando isto não tenha sido possível, o prazo prefixado para a sua
execução será prorrogado pelo' tempo necessário.
Art. 16. Nos programas de ensino" devem os instrutores:
a) indicar, sucintamente, os objetos do ensino da disciplina;
b) discriminar os diversos assuntos, indicando, quando necessárío,
a subordinação. a conhecimentos indispensáveis de outras cadeiras ;
c) indicar, conforme a disciplina, os processos didáticos a serem seguidos ;
d) indicar a bibl1ografia( compêndios, documentos, manuais, regulamentos, etc.).
Art. 17. A Educação Moral e Cívica, de capital importância na motomecanização. será objeto de preocupação constante da Direção do Ensino
e o programa do Ensino deve ser desenvolvido de modo a incentivar o
espírito de sacrífício, ~ a resistência moral, o equilíbrio mental e a perseverança, indispensáveis ao pessoal destinado a servir nas Unidades Blindadas e Motorizadas.
CApÍTULO II

Do método e dos processos e meios auxiliares do ensino
Art. 18. O Ensino será orientado de modo que a instrução seja objetiva, contínua, gradual e sucessiva; no âmbito de cada um de seus ramos,
e ministrado por meio de :
- preleções .;'
conferências, na Escola ou fora dela;
- exercícios na carta, no plano relevo ou no terreno;
- manobras;
- exercícios reais de tiro;
- projeções cinematográficas;
.
- organização de planos e projetos de trabalhos técnicos de oficinas;
- trabalhos práticos de oficina e de manutenção;
~ estágios em oficinas ou laboratórios.
Parágrafo único. Para o emprêgo dêsses recursos, deve haver uma
prévia compreensão dos objetivos fundamentais dos diversos cursos.
Art. 19. A instrução será objetiva se obedecer, de maneira geral,
aos seguintes princípios:
a)

entre a teoria e a prática deve existir a necessária correlação;
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b) em tôdas as disciplinas, cumpre ter sempre em mira que a teoria
deve restringtr-se às necessidades das aplicações práticas, de modo tlue o
aluno se sinta, desde cedo, em contactc com situações concretas;
c) Os exercícios práticos deverão ser, à medida que Os recursos
o permitam, cada vez mais desenvolvidos e sempre subordinados às
necessidades do cultivo das qualidades de iniciativa do aluno, da sua
inteligência. da sua capacidade ele observação e de seu espírito de decisão, visando aprimorá-los face às circunstâncias especiais' e casos COncretos;
d) em todos os cursos devem ser evitadas as soluções exclusivas,
dogmáticas, abstratas e pouco interessantes, procurando-se, ao contrário
fazer ressurgir como cousas novas e vivas;
,
e) o progresso do aluno devé ser aferido pela capacidade de enfrentar situações novas e resolvê-Ias com acêrto e oportunidade ;
f) nas diversas disciplinas, certas aulas poderão sei- substituídas
por visitas ou excursões a laboratórios, usinas, oficinas, estaleiros e 01'-·
ganizações industriais, civis ou militares, precedidas sempre de preleções especiais, nas quais os instrutores farão minuciosas descrições de
sua finalidade e fornecerão dados, tabelas, gráficos e ilustrações que
facultem formar idéia clara do que deve ser observado, de modo a habilitar os alunos a apresentarem, se exigido, um relatório, acompanhado, quando possível, de documentos ilustrados.
Ar-t. 20. Para haver continuidade, gradação e natural sucessão dos
assuntes, a Direção do Ensino manterá freqüente contacto com os instrutores e organizará:
a) "Guias de Instrução", em que serão mencionados os assuntos
a ensinar e indicados os métodos a seguir e as provas de. verificação
necessárias ao instrutor para avaliar o aproveitamento obtido;
b) "Calendário", com indicação dos prazos e horários necessários
à execução das determinações constantes dos "guias" ;
c) "Diagrama", elucidativo da marcha do ensino.
Parágrafo único. A documentação acima deve ser tão completa
quanto possível, de niodoque cada instrutor possa organizar seus programas, com os pormenores necessários à instrução.

TiTULO IV
DO REGIME ESCOLAR
CAPÍTULO

I

Do ano escolar
Art. 21. O a110 escolar terá início:
a) Para os cursos de oficiais, em prtncipio, no primeiro dia útil
de março, terminando no último dia útil de outubro;
b) para os CUi'SOS de praças, em época fixada pelo Ministro da
Guerra.
Parágrafo único. Os meses restantes do ano serão consagrados às
férias e trabalhos de matrícula.
Art. 22. Para os cursos de praças, os trabalhos escolares divídir-se-ão em dois períodos distintos:
1" Periodo - correspondente à fase de adaptação referida nos artigos 6" e 7" dêste Regulamento;
.
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2" Período - correspondente às fases de especia~ização e aplicação
de cada um dos cursos acima referidos.
Parágrafo único. Ao fim do 1" per-iodo (última quinzena) os alunos
serão submetidos a urna prcc« de habilitação, nas condições estabelecidas rio art. 42.
CAPÍTULO

II

Da organização das classes
Art. 23. As classes serão organizadas em turmas efetivas ou suplementares.
§ 1". As turmas efetivas.. serão constituídas, no 'máximo, de 40
(quarenta) alunos, nas sessões teóricas ;20 (vinte) nas sessões teóricopráticas e 10 (dez) nos trabalhos práticos.
§ 2°. As turmas suplementares, constituídas sempre. que o efetivo
em alunos ultrapassar os máximos referidos no parágrafo anterior, obedecerão aos mesmos limites.
CAPÍTULO

III

Üo .horârio
Art. 24. O horário das sessões de instrução, parte integrante do
calendário escolar, será organizado pela direção do ensino, procurando-se
obter:
a) um regime de equilíbrio de energias que permita alcançar mediante racional repartição do tempo, os melhores resultados na assimilação dos ensinamentos;
.
b) a conciliação dos esforços intelectuais e físicos, pela variedade
dos assuntos, de modo a evitar-se a fadiga mental ou física.
Art. 25. Na organização do horário dever-se-á ainda atender, de
modo especial:

à limitação racional na duração das sessões;
ao tempo disponível para as sessões, no calendário escolar;
88 possibilidades das instalações escolares;
ao número de turmas de instrução;
às atividades escolares.
Art. 26. Na distribuição do tempo o serviço de saúde da Escola
funcionará como órgão consultivo da direção do Ensino.
a)
b)
c)
d)
e)

CAPÍTULO

IV

Da freqüência
Art. 27. A freqüência do aluno. aos trabalhos escolares é obrigatória e considerada ser-viço militar.
Art. 28. Nenhum instrutor poderá dispensar alunos dos trabalhos
escolares, salvo por motivo de fôrça maior e mediante comunicação imediata ao Comandante da Escola.
Art. 29. O comparecimento do aluno será verificado pela chamada
feita pelo instrutor.
.
Art. 30. AO aluno que, por motivo justificado, faltar, no mesmo
dia, a uma ou mais sessões de instrução, ou dela se retirar antecipadamente, marcar-se-á um ponto.
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Parágrafo umco. Se a falta não rõr justificada ser-Ihe-ão marcados 3 (três) pontos, ficando além disso sujeito à sanção disciplinar.
Art. 31. A justificação das faltas será feita perante o Diretor do
Ensino, dentro de quarenta e oito horas, salvo caso comprovado de fôrça
maior.
Parágrafo único. A falta por doença, só será justificada mediante
atestado do médico da Escola.
Art. 32. Em Boletim da Escola, será públtcadc, mensalmente, até
o dia 5 (cinco), o número -total de pontos marcados aos alunos.
Art. 3,3. O aluno, se oficial, que completar 30 (trinta) pontos, durante o ano, letivo, será desligado. Entretanto, se as faltas resultarem
de motivo de fôrça maior, o desligamento só será efetuado quando atingidos quarenta e cinco pontos.
Art. 34. O aluno, se praça, que completar 20 (vinte) pontos, durante
Curso, será desligado. Entretanto, se as faltas resultarem de
motivo de fôrça maior, o desligamento só será efetuado quando atingidos 30 (trinta) pontos.
Art. 35. Constituem motivos de fôrça maior, em qualquer dos
casos:
a) moléstia grave, adqufrída em serviço (ou acidente), comprovada em inspeção de saúde;
b ) ordem ministerial, expedida por exigência do serviço.
Art. 36. Será também desligado o aluno:
a) que fôr considerado "sem aproveitamento", após a realização
das provas previstas no art. 42;
b) que receber deferimento ao pedido de trancamento de matrícula, por Interôsse próprio ou por motivo de saúde comprovado;
c) que fôr encontrado em flagrante uso de meios ilícitos durante
a realização de provas, ou tenha sido êsse fato apurado em inquérito;
d) que, sendo praça, ingressar na categoria de mau comportamento.
Art. 37. O desligamento conseqüente de reprovação, será considerado por "falta de aproveitamento".
Parágrafo único. O desligamento por falta de aproveitamento vedará o reingresso do aluno na Escola.
Art. 38. Ao aluno desligado por motivo de "fôrça maior", poderá
ser concedida nova matrícula no ano seguinte.
Parágrafo único. O aluno que estiver gozando o benefício dêsse
artigo, {rindo a ser desligado por qualquer motivo, não mais poderá reingressar na Escola.

°

CAPÍTULO

V

Da verificação do aproveitamento dos alunos

Art. 39. O aproveitamento dos alunos nas diversas disciplinas será
apreciado em função dos resultados por êles obtidos nos trabalhos que
lhes forem propo-stos em sala, em oficinas ou no terreno. ."
Art. 40. O resultado do julgamento dos trabalhos será expresso
por uma das seguintes menções sintéticas:
muito bem (de grau 8, inclusive, até 10);
bem (de 6, inclusive, ri 3);
regular (de 4, inclusive, a 6);
insuficiente (abaixo de 4) .
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Parágrafo único. Os graus correspondentes às aprovações não deverâoconstar de nenhum documento que deva ser devolvido ao aluno,
servindovapenas como subsidio ao instrutor, para apuração do- resultado final (art. 4:4:).
Art. 41.
preendem:

Os trabalhos a que devam ser submetidos os alunos, com-

a) . argüições orais ou sob a forma de testes escritos;
trabalhos escritos, orais ou gráficos;
c) trabalhos ou exercícios práticos, pu prático-orais ;
d) trabalhos de aplicação em oficina.
§ 1°. Em' princípio, os trabalhos acima serão realizados mensalmente e sob a responsabilidade do instrutor.
B 2°. As questões para os trabalhos escritos devem ser submetidas
à Direção do Ensino, para a devida aprovação, vinte e quatro horas
antes da realização dos trabalhos.
§ 3°. Os instrutores deverão comunicar à Direção do Ensino, com
a devida antecedência, as datas em que pretendem fazer realizar trabalhas, notadamente aquêles que, por sua natureza, exijam preparação
min:uciosaou providências do' Comando e Admmistr açâo da Escola.
Art. 42. 'I'erminadc o estudo dos assuntos considerados básicos em
cada disciplina, serão realizadas provas de verificação do aproveitamento dos alunos, com~ o objetive de apreciar quais os que não estejam
em condições de prosseguir o curso. Será realizada uma prova por
disciplina, escrita, oral ou prática, conforme a natureza da mesma, a
juízo da Direção do Ensino.
.Parágrafo único. O aluno que obtiver, na disciplina considerada,
média ponderada inferior a 4 (quatro), entre os graus dos trabalhos
que lhe forem propostos em sala, em oficina ou no terreno (pêso 1)
e o grau da prova a que se refere êste artigo (pêso 2), será considerado
"sem aproveitamento" e desligado da Escola.
Art. 43. Não haverá exames finais. O julgamento final decorrerá da conta de ano calculada com o emprêgo dos seguintes coeficientes:
b)

A)

a)

CURSOS DE OFICIAIS

Curso Técnico (letra a do art. 3°):
I

Natureza

I Coeficientes

DISCIPLINAS

do

assunto
'T'êcníca de automóvel .. "
Técnico

, .. ,

Armamento e Instrumentos - 'j'ransmtsaõcs

IConduta automóvel' ~ Suprimento

Tãtlco

,

Eletrlcldade ...,. 'I'êcnica de oficinas. ' . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

-. . \

/Emprêi;o tático........................•.............. \ .
ITopografia

3

.

, .' .. , .....•. , .......•.........

'1.

1

3
1
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Curso Tático (letra b do art. 3"):

Natureza

Coeficientes

DISCIPr...INAS

do

assunto
I

jTécnica de automóvel
Técnico

[Conduta automóvel. .. _

3
1

.

I
~_---------+--

I

lorga~~~~~~~~ . ~ .e.~~~~~~.~~~~ .~~~~a.~~~ .~l.~(:~~~~ .~ .~~~o.r.i~ i

Tático

ITOPOgrafia" I_~~~a

c)

......I

.

.

Armamento

="'~..

- _,;.. .

e~~~_~~~:::üssões._... !

s

"",w~~",""", ...~ , _ . ~ . _ · _ ~ , . , . . . ~ ~ ,
_

~__ ~~

_--..=....~.~

Cursos referidos no § lOdo art. 3°:'

Assuntos de natureza técnica - Coeficiente 5 ;
Assuntos de natureza tática ~ Coeficiente 3.
B)

d)

CURSOS DE PRAÇAS

Curso de Combatente Blindado (letra a do art. 4n:
Ooeücientes

DISCIPLINÁS

Noções de Matemática, Lfngun Pátria e Desenho
'I'opograíla -

Armamento e tiro -

't'ransmtssões .

I
I

a

I

EmJ}I"êgo tático.

e)

.

Cursos de Mecânicos c Artíffccs (letras b e c elo art. 4"):

DISCIPLINAs

Instrução

Iüspecializada..

Instrução

Funôamentat.

Coeficientes

I
............. ·1

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

,
1

I

Art. 44. O resultado ·final do curso será expresso sinteticamente
por-uma das "menções" referidas no art. 40.
§ 1". Será considerado "sem aproveitamento" o aluno que obtiver
menção "insuficiente" em qualquer das matérias.
§ 2°. Os alunos que terminarem o curso com aproveitamento serão
relacionados segundo as categorias das "menções" finais do curso e dentro
delas em ordem hierárquica.
§ 3°. Para efeito da Ficha de Promoção de Sargentos, o grau do resultado final de cada aluno praça será publicado em Boletim Interno,
junto com a respectiva "menção".
~
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Art. 45. Além dessa classificação, a Dir-ecão do Ensino emitirá um
"conceito", resultante (13 apreciação das qualidades e pendores revelados pelo aluno durante o curso.
SI". .icnstítuerr, elementos para essa apreciação:
a) manifestação de personalidade ;
b) rapidez e precisão na apreensão das questões, ordens e missões
propostas ;
c) esplrito de Iniciativa e de" dccisão ;
d) facilidade e propriedade de linguagem;
e) capacidade de trabalho, assiduidade, pontualidade e expontaneída de no cumpr-imento dos deveres escolares;
1") conduta civil e militar.
§ 2". acsse "conceito" será emitido no final do curso e constará das
alterações dos alunos.
Art. 4(i. O 8.1unO que terminar um curso com aproveitamento receberá o cer-tificado corrcspondente.
§ JO. Os oficiais que concluírem o Curso Tático e as praças que
concluírem o curso de Combatente Blindado cem aproveitamento, serão
classificados, em principio, em unidades blindadas ou motorizadas, ou. em
Rcpartícões ou Estabelecimentos Espécializedos, onde permanecerão pelo
prazo mínimo ele .2 (dois) !JDOS.
§ 2°. Os oficiais e praças que concluírem, com aproveitamento, os
cursos técnicos ser-ão classíücedos em Unidades Blindadas e Motorizadas
e n03 diferentes Órgãos de Manutenção, Depósitos e Parques, nos quais
servirão em pr-incipio pelo pr-azo fixado no parágrafo anterior.
§ 3° Os cabes e soldados que concluírem com aproveitamento os
cursos referidos nas letras b) .e c) do art. 40, ficam com- direito à promoção a 3 Sargento. A promoção será feita pela Diretoria do Pessoal,
logo após á conclusão dos cursos, para preenchimento das vagas existentes nas respectivas especialidades. Os possuidores dos cursos para os
quais não haja vaga, serâc promovidos nas unidades em que forem
classificados, à proporção que se derem vagas.
§ 1°. Os Sargentos possuidores de qualquer dos cursos referidas nas
Ictras a), b ) e c) do art. 4", farão jus às promoções de 1" Sargento, Subtenente e a Oficial da Reserva ou do Quadro Auxiliar (QAO); os ditos
cursos são equivalentes ao de' Comandante de Pelotão ou Secção.
Q

CAPíTULO VI
Das matrículas
Art. 47. Em cada ano, o número de alunos a serem matriculados
nos diversos cursos da Escola, será fixado pelo Ministro da Guerra por
proposta do Centro de Aperfeiçoamento e Especialização do Realengc .
Art. 4.8, A inscrição para a matricula será feita mediante requerimento ao Comandante do Centro de Aperfeiçoamento e ·Especialização do
Reelengo. âsse requerimento deve dar entrada no Centro, de 1 a 31 de
outubro de cada ano, acompanhado de todos os comprovantes das condições a seguir exigidas para inscrição e seleção, sendo os dos militares
informados em relação a essas pelos comandantes respectivos.
§ 1". Ouando o número de oficiais inscritos não atingir o total dos
propostos na forma indicada no art. 47, a matricula poderá ser feita
compulsoriamente, mediante solicitação do Comandante do Centro de
Aperfeiçoamento e Especialização do Realengo.
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S 2°.

Os oficiais aptos "8.0 Serviço de Estado-Maior serão indicados
Estado-Maior do Exército.
Are. 49. O exame módico 1'0'[21'10.0 neste capítulo será realizado na
sede das Guarnições ou EC[;iü(Os Militares, perante juntas médicas designadas pelos respectivos comandantes.
Art. 50. A. classificação dos selecionados sei-á feita pelo Centro de
Aperfeiçoamento E; Especialização do Realengo, que providenciará a apreseatação dos matriculados até 5 (cinco) dias antes do início dos cursos.

~10

A)

DE OFICIAIS

Art. 51. Nos ('1j1'808 de oficiais poderão matricular-se oficiais de
tõdas ê-S armas, satisfeitas as condíçôes estabelecidas neste Regulamento.
Art. 52. As vagas correspcndentes ao número de matriculas serão,
em princípio, assim distribuídas:
a) No Curso Tático:
Para Tcnentes..;Coronéise 1vIajores"",
1/2 do número de V8.gag
Para Ccpttãcs.. .. ,., .... "." .. ,", .. ,
112 do número de vagas
b)

No Curso 'I'écnico :

Par-a Capitáes. . .. ", .. " ... '. ' .. , ' , .. , .
Para Tenentes, .. " .. ,"", ..... , .. ".,
Art. 53,

a)

114 do número de vagas

3/4 do número de vagas

São condições para matrfcula :

Tempo de serviço arregimentado, para Tenentes: 1 (um) ano ;

b ) Boa saúde e vigor físico, comprovados em exame médico," indispensável à espécie de trabalho a dispender em unidades blindadas e
motorizadas.
§ 10. O exame médico constará da inspeção de saúde e de um exame
para verificação rigorosa dos aparelhos resph-atót-io, visual e auditivo
-dos candidatos, exigindo-se:
a) Acuidade visv,al - Não inferior a 3/4 para cada ôlho desde que a
cerrccão dos vidros atinja V = 1.
Visão de relêvo e côr : Normal,
Olhos sem conjuntivite.
b) Acuidade auditiva - Normal para ambos os lados.
c) Aparelho 1'espiratório - Sem catarros crônicos e ventilação.nasal
desimpedida,
§ 2"-, Para matricula nos cursos referidos no § lOdo art. 3" não
são exigidas as condições estabelecidas no presente artigo.
§ 3°. É facultado aos Capitães e Majores, possuidores do curso
Técnico, concluído no mínimo há dois anos, fazerem o curso Tático, desde
que satisfaçam às demais condições dêste 'artigo.
Os referidos oficiais ficarão dispensados de: Técnica Automóvel e
Conduta Automóvel.
Art. 54, Na seleção para preenchimento das vagas, dar-se-á preferência:
a) aos que já estiverem servindo. em unidades blindadas;
b) aos mais jovens, nos postos respectivos;
c) aos de maior tempo de arregimentação.
Parágrafo único.' O candidato deverá declarar em seu requerimento,
qual o curso que deseja freqüentar.
.
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DE PRAÇAS

Art. 55. No Curso de Combatente Blindado só poderão ser reata-iculados Sargentos ou Cabos com o Curso de Sargento (C.C.S.) que satlsfaçam as condições abaixo:
'
a) menos de 3':':: (trinta e quatro) anos de idade, referido êssc Iísnlte
à data do inicio do cursa;
•
b) bem comportamento;
c) juízo favorável do Comandante do Corpo em que servirem;
d) não pertencerem a quadro especializado e não possuírem outra
especialização ;

e) julgados aptos no exame médico, feito nas mesmas condições estabclecidas no § lodo art. 53.
Art. 56. A seleção para preenchimento das vazas far'-se-á, dando-se
preferência:
a) aos anelá estiverem servindo em unidades blindadas;
b) aos, qUê Já ferem motoristas ;
c) aos mais jovens;
d ) aos de melhor comportamento.
Art. 57. Nos Cio-sos de 1:1.:!cânicos e de Jhtífic2S poderâe ser
matriculados, satisfeitas as condições estabelecidas neste Regulamente :
a) Sargentos, cubos c soldados de tôdas as Armas;
b) civis, reservistas GLJ. não.
§ 1, Tanto os reservistas como os voluntários, serão considerados
praças voluntárias, e no caso de virem a ser reprovados em qualquer
dos cursos de mecânicos ou de artífices, serão imediatamente desltgaéss
da Escola e encaminhados a unidades de tropa, a fim de completarem
o tempo de serviço.
§ 2°. Os candidatos a que se 'refere êste artigo, ficam obrigados a
contraírem engajamento ou reengajamento de acôrdo com a Lei de Serviço Militar, uma vez concluído o curso com aproveitamento.
Art. 58. A abertura das Jnscr içôes para civis será divulgada 13'e2·a
imprensa, mediante edital publicado pela Escola de Motomecaruzeçãe e
no qual serão especificadas as condições para matrícula.
Art. 59. São condições para matrícula nos cursos de mecânicea ou
de artífices:
a)
menos de 34 (trinta e quatro) anos de idade, referido ôese limlte à data do início dos cursos;
b)
consentimento do pai cu tutor para os civis menores da.Lê anos:
c)
bem comportamento militar, ou atestado de boa conduta jaara
os civis;
d ) juizo revo-éver oo Comandante do Corpo;
e) conhecimentos gerais correspondentes, co mínimo, aos exigidos
no curso de al.fabeíizados das Escolas Regimentais ;
f)
[ulgudos aptos no exame . médico, idêntico ao referido NO § P
do art. 53, dêste Regulamento.
g)
declaração do candidato de se sujeitar ao disposto no § 2~, do
art., 57.
Art. 60. A seleção para preenchimento das vagas existentes 18.1'se-á dando-se ,pTeferência :
1~. Às praças. do Exército e, dentre Essas:
a) às que já tenham conhecimentos das especialidades de eeeeê»Icos ou urtiflces ;
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b)
c)
d)

2'.
a)

às de melhor comportamento ;
às de melhores conhecimentos gerais;
às mais jovens.
Aos civis e, dentre êsses :
aos que sejam reservistas e na ordem das respectivas cate-

gurias ;
b)

aos que tenham exercido as profissões de mecânico ou de ar-

tifice ;
c)

d)
e)

t)

aos
aos
aos
aos

de melhor compor-tamento ;
de melhores conhecimentos gerais;
mais jovens;
mais capazes fisicamente.

DA VIDA ADMINISTRATIVA

TíTULO I
DA DIREÇAO E ADMINISTRAÇÁO
CAPíTULO

I

Da organização da Escola
Art. 61. A organização da Escola de Motomecanização compreende :
a) Comandante e Diretor do Ensino;
b) órgãos Auxiliares:
1 - Serviços Técnicos Pedagógicos;
2 ~ Serviços Gerais.
e) 'I'ropa.
§ 1". Os Serviços 'I'écnicos Pedagógicos compreendem:
a) Chefia;
b) Secção Pedagógica:
1 ~ Biblioteca;
2 -.- Arquivo Especializado ;
3 - Secção de Notas;
4 - Secção de Tradução.
c) Dependências Técnicas ':
1 ~ Salas de Aulas;
2 ~ Salas de' Projeção.

§ 2". Os Serviços Gerais ~:2_0 constituídos de:
a) Auxiliares do Ccmando :
1
Subcomandc ;
2
Secção Administrativa ;
3

Ajudância ;

4

Secretaria.
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b)

Encarregados da Execução dos Serviços:
1 - Formação Sanitária:
Secção de Cltriica Médica e Cirúrgica;
- Secção de Clínica Especializada;
- Gabinete Odontológico.
2
Tesouraria;
3
Almoxarifado ;
4
Aprovisionamento, inclusive Reembclsável ;
5
Oficinas.
0
§ 3
A Tropa compreende:
a) Companhia de Comando e Serviços;
b) Companhia Auxiliar;
c) Companhia de Alunos Praças;
d) Agrupamento-Escola Blindado:
Companhia de Carros de Combate Médios;
Companhia- de Carros de Combate Leves;
Companhia de 'Infantaria Blindada;
Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado;
Bateria de Obuses Blindada 105 ;
Companhia de Engenharia Blindada.
CAPíTULO

n

Do Pessoal da Escola
Art. 62. o Comandante ela Escola de Motomecanizaçâo é um Coronel com o Curso de Estado-Maior ou Especializado em Motomecanizaçâo.
ATt. 63. Os Serviços Técnicos Pedagógicos compreendem- o seguinte pessoal com o Curso Especializado:
Na Chefia:

- Subdiretor do Ensino, Major do Quadro .das Armas, com Curso
. Especializado.

AdJuntos:
- Dois Capitães do Quadro das Armas, com o Curso Especializado,
sendo um o Adjunto Técnico e outro o Chefe da Secção Pedagógica.

lnstruto?'es :
-

2 (dois) Majores ; 20 (vinte) Capitães'; 10 (dez) 10" Tenentes.

Monitores:
_

20 (vinte) 1Q" Sargentos;
30 (trinta) 2°5 Sargentos.

§ 1°, A Secção Pedagógica disporá de:

-

Um bibHotecáTio - Instrutor designado pelo Diretor do Ensino;
Dois soldados auxUiares do bibliotecáúo;
Um 2° Sargento arquivista e dois soldados auxil-iares;
Um instrutor, enca'rregado da Secção de Notas;
Deis "2°' Sargentos auxiliares da Secção de Notas;
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Dois soldados mimeogTafi-stas;
Quatro 3°" Sargentos des!!??histas;
Um 2° Sargento auxiEa1' da Secção de Tradução;
Seis dactilógrafos.
§ 2°.

As Dependências 'I'écnicas disporão de :

Um
Um
Um
Um

Instrutor eneervcçaõo da SaLa de Projeções;
cabo cinematograj'ista;
.
soldado (I,'U:J::iNar da Scüa de P1'ojeções;
cabo e quatro soldados, encarregados das Salas de

Art. 64.
a)

At~Ilhs.

Os Serviços Gerais compreendem os seguintes oficiais:

Auxiliares do Comando :

Subcomandante da Escola,

Tenente-Coronel do

Quadro das

Armas, com o curso espccializado :

Fiscal Administrativo, Maj 81' do Quadro das Armas, com o curso

especializado -.

'

Afudaate e" Comandante da Companhia de Comando e Serviços,
Capitão do Quadro das Armas;
Secretário, Capitão do Quadro das -Armas.
b)

Encarr-egados da Execução dos Serviços:

Médicos, um Caoitão e dois 1°· Tenentes;
Dentista, um 2 u ~Tenente ;
Tesoureiro, um Capitão I. E. ;
Almoxarlfe, um 1" Tenente I. E. ;
Aprcvisionador, um 2°' Tenente I.E.
Art. 65.

A Tropa obedecerá a seguinte crganizaçãe :

a) Companhia de Comando e Serviços, o pessoal da Secção Administrativa, Ajudáncia, Secretaria, Formação Sanitária,' Tesouraria,
Almoxarifado e Aprovislcnamentc, sob

°

comando do Capitão Aju-

dante; desta Companhia faz par-te também um Pelotão de Transporte
e Manutcriçâo, comandado por um 1" Tenente, do Quadro das Armas,
com (.I curso especializado.
b) Companhia Auxiliar, as praças dos Serviços Técnicos Pedagógicos, e da~s Oficinas, um 1" 'j'cncntc do Quadro das Armas, sáb o
comando ci.o Capitão 'Adjunto 'I'écrúco-:
c) Companhia de Alunos Praças, tôdas as praças matriculadas nos
diversos cursos, um 1" Tenente elo Quadro das Armas, sob o comando
de um Capitão do Quadro das Armas;
d) Agrupamento Escola Blindado, sob o comando de um Major,
do Quadro das P...m.1.3S, com o curso especializado.
Parágrafo único. A organização dessa tropa constará dos Quadros
de Efetivo da Organização do Exército.
Art. 63. O quadro anexo a êste Regulamento fixa o numere de
oficiais previsto neste Capitulo, com exceção dos da Tropa.
Art. 67. Os instrutores serão oficiais da ativa, nomeados, em prtacipio, por três anos, devendo a sua substituição ser feita pelo têrço,
anualmente.
Parágrafo único. A função de instrutor é considerada serviço arregimentado.
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lI!

Das atribuições do pessoal

Art. 63. Ao Comandante da 'Escola, "além das atribuições conferidas pel<}~legisla.::;ão em vigor, compete, corno Diretor do Ensino:
a) orfentar, supei-intender e fiscalizar todos os serviços técnicopedagógicos da Escola;
,
b), zelar para que o Ensino acompanhe o desenvolvimento da técnica e aperfeiçoamento d03 processos pedagógicos;
c) propor ao Comandante do Centro de Aperfeiçoamento e Esoecialização do Rcalengc, as medidas que se tornarem necessárias à eficiência do Ensino;
d) submeter à aprovação do Centro de Aperfeiçoamento e Especializaçâo do Realengc os programas das disciplinas lecionadas na Escela, assim como quaisquer normas, diretrizes ou instruções de caráter'
didático ;
e) elaborar OS planos de estudos ordenados pelo Comandante do
Centro de Aperfeiçoamento e Especialização do Realcngo e pelo Diretor
do Ensino do Exército, aos quais apresentará sugestões que julgar convenientes;
f)
organizar os "guias de instrução";
g)
organizai' o "Calendár-io do ano escolar.", com indicação ·40s
prazos e horários a serem observados ;
h) estudar, em intima Iigaçâo com' o Centro de Aperfeiçoamento
e Especialização do Realengo, os problemas relativos 2.0 método c processos, ao emprêgo dos meios c do material do ensino, apresentando
sugestões para aperfeiçoá-los ou melhor aproveitá-los;
i)
elaborar os programas c fiscalizar a sua execuçâo ;
j) organizar os índices de eficiência; tendo em vista o pessoal disponível nora o Ensino, o número de alunos e sua qualidade, os r2CUI'SOS
dlsponiveis, as condições de tempo e clima, e outras circunstâncias que,
próxima ou remotamente, possam influir no ritmo das atividades do
ensino;
k) verificar o aproveitamento dos' alunos e coordenar o trabalho
da pessoal do ensino;
1) apresentar ao Centro de Aperfeiçoamento c Especialização do
Realengo, as instruções e outros documentos relativos ao ensino, que
tenha organizado para uso interno e cuja divulgação julgue interessante.
Àrt. 69. Ao pessoal dos Serviços Gerais, compete :,
A) Ao Subcomandante da Eséoln cabe secundar o Comandante da
Escola de Motomecanização, no tocante à instrução, disciplina c Serviços Gerais, e ainda:
a) fornecer ao Subdiretor do Ensino, todos os elementos que, nas
Incumbências da SL~8. alçada, devam constar do "Calendário", "Guia de
Instrução' ou programas;
b ) rever os programas de instrução dos elementos qU8 lhe. são subordinados e coordená-los em um programa de conjunto, para aprovação
do Diretor do Ensino;
c) organizar, dentro das limitações previstas no "Calendário" e no
"Guia de Instrução", os quadros de trabalho mensais para os elementos
que lhe são subordinados;
\
d) expedir, com autorizacâo do Diretor do Ensino, quando necessário, dúet?'izes pm'ticulares aos ~seus subordinados, para regular' a instrução durante o ano, ou em vista de casos especiais ou de emergência;
e) organizar e manter em dia, índices alfabéticos remissivos das
decisões finais dos assuntos de sua competência.
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B) Ao Secretário, além das atribuições conferidas no TI. I. S. G .•
aos Secretárias dos Corpos de Tropa, no que forem compatíveis com o
regime da Escola, mais as seguintes:
a) atender aos assuntos não- atribuídos aos órgãos técnico-peda.,
góglccs e aos demais ór-gãos administrativos.
b) manter em dia os assentamentos do pessoal, organizando-os com
indicações de nome, pôsto, estado, categoria, datas de designação, passe,
exercido, acessos, transferências, comissões,' disciplinas que lecionarem,
trabalhos que hajam executado. serviços de- t-elêvo e tudo o mais que
possa interessar à carreira do instrutor;
c) org'anizar.e ter em ordem o fichário da Escola, de maneira que,
a qualquer momento, possa ser verificada a situação dos trabalhos em
andamento;
d) preparar o expediente relativo à remessa aos demais órgãos do
ensino e da administração, dos documentos referentes ao pessoal, à administração e .ao funcionamento da Escola;
e) ter sob sua guarda e responsabilidade as leis, decretos, regula. mentes, instruções, avisos que constituírem a legislação -e regulem ° funcionemento do ensino em geral, e, em particular, da Escola.
Art. 70. Ao pessoal dos Serviços Técnico-Pedagógicos, compete:
A) Ao Subdiretcr 0.0 Ensino:
a) orientar e fiscalizar a execução e o julgamento de todos- os tmbalhos e prestar sôbre os mesmos, esclarecimentos ao Diretor do Ensino; .
b) organizar, dentro dos prazos fixados, depois de ouvidos os instrutores responsáveis, os horários e repertórios para o ensino técnico ou
tático;
c) organizar e fazer cumprir os programas da instrução especializada;
d) organizar, com um mês de antecedência pelo menos, as diretivas
para trabalhos de aplicação prática em exercícios de conjunto, ou em
manobra, contendo o programa e suas condições de execução ;
e) examinar os pontos para as diversas provas das disciplinas do
ensino, formulados pelos instrutores responsáveis e, em seguida, submetê-los, com o parecer, à aprovação do Diretor do Ensino;
f)
emitir parecer sôbre qualquer assunto, de caráter especializado,
que lhe fôr preposto;
g) propor ao Diretor do Ensino qualquer medida, que importe em
melhor rendimento de ensino, assim como solicitar-lhe os meios indispensáveis à sua execução;
(1)
elaborar c submeter à aprovação do Diretor do Ensino as diretiVQS sôbre matrículas, freqüência dos alunos e organização das turmas
nos di versos cursos;
i) promover a publicação dos programas CdS diversas categor-ias do
ensino ;
j) organizar e manter em dia a documentação, especialmente didática. recolhendo-a ao Arquivo Especializado, de modo que se possa afer-ir
fàcilmeute o aproveitamento em cada pertodo letivo, através dos trabalhos
técnicos planejados e executados, escritos, gráficos ou praticas, projetos e
relatórios de alunos ou instrutores e dos demais documentos de intcrêsse
didático;
.
k ) solicitar ao Diretor do Ensino, por intermédio do Fiscal .Administratívo, os meias. materiais necessários ao ensino;
1) apresentar ao Diretor do Ensino, até 5 de janeiro de cada ano,
relatório contendo :
- juízo sôbre 8. u.:>:!;:~,;c:':' revelada pelo pessoal do ensino sob a sua
direção;
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- estudo crítico pedagógico sôbre o ensino; suas deficiências e possibilidades de desenvolvimento;
- propostas de medidas práticas para o aperfeiçoamento do ensino
em cada dela do ano;
propostas de diretivas gerais para o periodo letivo seguinte.
B)
1.

Aos Adjuntos'
Ao Chefe da Secção Pedagógica:

a) providenciar a guarda, conservação, publicação, reprodução e
projeção de documentos, notas de aulas, filmes ilustrativos e de qualquer
outra fonte de consulta e informações necessárias a instrutores e alunos;
- b) organizar as instruções e outros documentos de caráter técnico
ou tático especializado, que tenham de ser submetidos à aprovação do
Centro de Aperfeiçoamento e Especialização do Realengo, para fins de
divulgação .exterria ;
c) projetar e dirigir a confecção ou promover a aquisição do aparelhamento destinado a melhorar o rendimento do ensino '8 torná-lo mais
acessível ao aluno, como sejam: pranchas, 'filmes, modelos fixos ou ar-ticulados, quadros murais, etc.;
d) dirigir e fiscalizar a execução de todos os trabalhos concernentes
aos órgãos pedagógicos, encarregando-se, em "particular, dos trabalhos do
arquivo especializado ;
e) manter em dia a documentação relativa ao ensino e à Biblioteca
Pedagógica, de modo que instrutores e alunos disponham oportunamente
das fontes ele consulta e informações de que necessitam para o estudo
das diversas disciplinas dos curses;
• f)
atender aos pedidos dos instrutores "relatívos à disposição do
material necessário às sessões de ensino;
g)
providencial' para que tõdas as salas 'de aulas e de projeções
estejam sempre em condições de atender às necessidades do ensino, previstas nos programas semanais;
h) providenciar sôbre a oportuna distribuição de documentos, livros
e notas de aulas. determinada pela direção do ensino;
i) propor qualquer medida que Impor-te em melhor rendimento dos
scrviccs atinentes à Secção Pedagógica;
j) promover a publicação ou reproduçâo, pela .Secçâo de Notas, 'de
todos os documentos e notas de aulas determinadas pelo Diretor do
Ensino;
k) organizar ,8 manter em dia, no Arquivo Especializado, a documentaçâo sõbre instrução, trabalhos escritos e gráficos mensais E pl'OV~S
parciais de modo que se possa aferir fàcilmente o estado da Instrução
Especializada e do Ensino, em qualquer-época do anoIetivo ;
i) elaborar e submeter à aprovação, as diretivas sôbre o funcionamento das diversas dependências da Secção Pedagógica;
m) solicitar os meios ou providências necessár-ios à execução de
todos os serviços a cargo da Secção Pedagógica:
n) manter em dia, por assunto, o registo dos pareceres da Direção
do Ensino e dos demais órgãos técnicos, de modo que 8 qualquer momento pOSS3.m ser consultados;
o) centralizar e dirigir a coleta de informações necessárias ao pessoal
do ensino e ao elemento discente da Escola;
p) levantar, anualmente, o Quadro do Pessoal do Ensino, para a
conseqüente remessa à Diretoria do Ensinado Exército;
q) organizar o cadastro completo do pessoal do ensino da Escola;
r) fazer -esci-iturar os graus, apurar médias, contas e tino e classificações de acôrdo com o plano elaborado pela Direção do Ensino.
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2.

Ao Adjunto Técnico:

a) dirigir a execução das reparações do material distribuído e em
uso na Escola;
b) dirigir a execução de todos os trabalhos das oficinas da Escola
seja para atender às necessidades do Ensino seja para atender às do
serviço da Escola;
c) orientar os trabalhos de todos os órgãos de manutenção das di-

versas Sub-Unidades da Escola;
d) auxiliar o Subdiretor do Ensino nas questões referentes ao ensino
pré tíco de oficina.

C)

1.
a)

Ao Pessoal do Ensino:

Aos Instrutores:
ministrar o ensino das suas disciplinas nos diversos cursos, de

acôrdo com o melhor critério didático e obedecendo rigorosamente às
diretrizes e programas estabelecidos pela Direção do Ensino;
b ) informar seguidamente ao Subdiretor do Ensino, sôbre a marcha
dos trabalhos nas suas disciplinas e sugerir as medidas julgadas necessárias à eficiência do Ensino;
c) corr-igir e julgar todos os' trabalhos correntes relativos às suas
disciplinas, bem como fornecer registo à Direção do Ensinadas notas
respectivas;
d) dar vistas aos alunos, durante um prazo arbitrado pela Direção
do Ensino, dos trabalhou correntes já julgados e corrigidos, antes de serem
entregues àquela Direção;
e) dir-igir e fiscalizar as provas para que hajam sido indicados;
f) realizar com .zêlo os trabalhos técnicos e as atividades extraclasse de que hajam sido incumbidos;
g) tomar pai-te nas comissões julgadoras para que tenham sido
designados;
h) desempenhar-se das demais comissões ou tarefas para que hajam
sido escolhidos,

Os

2,
Monitores S5.0 auxiliares dos Oficiais no Ensino das disciplinas,
podendo-lhes ser afetes .cer tos assuntos de caráter prático, que ministrarão sob à orientação e responsabilidade dos instrutores interessados.
Compcte-Ihos, ainda, 8' guarda e conservação do material de ensino
dístribuido aos cursos e o exercício de outras funções necessárias aos
serviços Técnicos Pedagógicos para as quais sejam designados.
Art. 71. Ao pessoal da Escola não citado neste capitulo, compete as
atribuições especificadas par" seu cargo na legislação vigente no Exército,

TiTULO II
CAPÍTULO ÚX:f20

Das vantagens do pessoal do ensino
Art. 72. O Diretor do Ensino, o Subdiretor do Ensino, bem COmo os
Oficiais nomeados instrutores e os monitores terão', além dos vencimentos
normais, uma gratificação, de acôrdo-com a verba consignada no Orçamento da Guerra, por proposta da Diretoria do Ensino do Exército.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1947. -

Canrobert P; da Cest«.
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ESCOLA DE

MOTOMECANIZAÇÃO

(Direção e Administração)
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PESSOAL

DISCHIlVIINAÇAo

-

-=====
(1)

Comandante

.

,,
,

a.

Serviços
Ger-ais
6

1
3

,

10

aervicos

l[

Técnicos
Pedag6g-icos

I·'

"

16
17

OBSERVAÇÕES
Pessoal:
Com o curso de Eatado-Malo r ou especializado ; também Diretor do Ensino.
Do Quadro dakArmas, com o curso especializado.
Do Quadro das Armas.
Também Comandante da Cia . -ôe Comando e serviços.
Do Quadro da Ativa, Dstag.íár-lo, ou Contratado Assemelhado.
Também Sub diretor do "Ensino.
Sendo um Chefe de Secção Pedagôgíca e o outro Adjunto Técnico e tambêm S~ma??"ante da Ço~pa!1hia Auxiliar e Chefe das .oücmas.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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D2CRETO N.? 23.881 SETEMBl\ü DE

DE 18 DE
1947

Autoriza o ciàadã.o tnasiteirc Uraqui-.
teu eeecrr« Leite fi uioror turfa no

mJ.1:;zícipio de São Lourenço Estado

de Pe,rnambuco.
O Presiuente da Repúbhea usando
da atrfuu.çào que lhe confere 0 artago 87,' n.v I, ela COD.$titUlÇS.O e nos
termos do Decreto-Jeí n.v 1 t,'85, de
29 de janeiro
ue 1940 (Couigo de
Miu,cs) decreta:
Art.. 1.v Fica autorizado o ciadâo
brasileiro Uraquítan Bezerra .Leite a

lavrar turfa no rugar «encmmado Cümaragibe no mU.aJ.C:{) de São Lourenço Esta-do de Pernambuco. numa área
de' cento e nove Üects'res. doze áres e
oitenta e um centrares <lOS; 1.281 ha)
delimitada por um polígono Que tem
Um vértice a duzentos c setente. e OlW
1:1'3<;ro:,: e oitenta centímetros CU8,SOm)
na rumo magnétic.,
oitenta ~ nove

gráus G treze mmutcs SU'::fSC<.; 188°13'
SE') do marco quúomét.nco número

duca OU nula' na forma dos :lr~igos 17
e 33 do Código d-e Minas.
Art. 4 o As propriedades V\7:11has es-,
tão sujeitas-às servidões de solo e subsolo pare. os fins da .avra na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art.. 5.c O ccncessionárin d., auto.,
rizaçâo será Iiscat'zado p210 Departa-,
medo Nacíona! da Produção ~V1i~~-eraJ
e gozará dos Iavor cs díseríminacos no
8.1-t. 71 do mesmo Código.

eLo A autorizaçâr, da la'Ira terá,

. Art.

por titulo êste De:cret.o, qu.~ ;';<';1'3 trans.,
cl'it.o no hvro próprio ds. Di1iisr,0 de
FoID.8;üo da Produção IvLi,C'l'fU 60 Mi·
nisterlo da Agricultura após:; paga-

mente '::<.1. taxa de deis mí: 2 duzentos
cruzeiros (Cr::;;'2. 200.C{) ,I •
Art. 7.0 Revcgam-ss as dlspcsiçôes
em contrário.
R~c

1:)4,'{

di.' Janziro. If d-2 ::C'.:2J.;'.Dl'O de
jndepencéneia '" 5D.Q da

~i,C.o (~

República.

dezesseis tkm 16) da linha da Estra,
de ée Ferro Great Western e os lados,

a parl,,:'r
tili:i

0;'222

E.

rurncs magnctíccs

ze gráus sudeste (1::;0 SE); quatrccerr-

tos'1y.8trc3 (sOam.),
'2

<06;])1'

oitenta e sei:'

vinte e um minutos sudeste
SE):

rze-. Carvalho.

2:~ ;~22

-- DZ 13 m:

vértice têm os segum-

ccmp.nmentos

mil tr ezéntos e (CZ mctrcs e cínuüen,
ta 6- ee!e centímetros (LZilO,5{) nu, tre,
grátis

Daniel

G.1JZ2nto:,:

e ctncüen ta
e CCi6 graus

metros C~5;l:i1.), trintz;
nordeste <Z;:F l'\:~); duzento, e cinqüenta metros (250m.}, tl"2'l,e gráus
HOl'C,.2:;t,e i 13']. l.-:VI); tr"Z211tG3 e t.nn-

ta H1e-tl'OS (3ZGm.), seten ta E' i::e-f;?_g-áus
nordeste
(77°
NR) ;
mil metros
'O.DOJm. l, t::ez,-, gT8.U::; noroeste (13°
N\x.n: oitccentcs e noventa metros

(B90m,) setenta e sete gráus sudoeste
(77° SWl. E·~t·a autot-zaçâo é out.orgada mectant e as ocnrüçôes constantes do purágratn ú."lco 0.0 art

28 CiO

Código d2 MI!lBS, e dos artigos 32 33 e
24 e suas alíneas. além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Codígo não expressame·ntemendonadas
~êste Decreto.
Art. 2.0 O ,;onc€s~ionário de a utori_
zação .fica ob!"igado ar"€colher aos cofí.'t~s públicos, na forma da lei os tributes que f-orem devidc,s à, Uniã·) ao
E;stadó e 'ao Município, em cumprim<mto do disposto n,o al't, 68, do Oódigo
de Minas.
Art. 3. 0 Se o ccncession:ü"io da autorizaç8.,Q não cumprir qualqurr da:;
obrigações QU'2 lhe inCUIDOi-:>m 3. autonzação da la na sera declarada ca-

nóc:RETO

~.

srrc-nmo Df. 1947
Antoríra c ctstatiéo ";1'l/.sil.dro

José
Celso Lema Santos a lavrar âcícmi.:

ta no niumicuno ee Otzro Ptéto, do
Botado 08·011,'"1.7/.as ·::...·,,10,!,~.

o

p,·c.::;:,;1'2"n'.·~

da'

RJ'T>l)blic?~.

usando

da eta'ibtução que Ih" confere o artigo 87 n." .:., ca C(}n~;t,it<.ü\:~;o e nas
têrmcs ,i, Decreto- lei n.c 1.935, ele
29 (('2 janetrc U~ lBilJJ (Códig-o de M;.naa) , dec.e ra :

Art. 1.0 Fica autorizado o 'cidadão
brasileiro José Celso Lnna Santos a
lavrar dclom'fa em terrenos situados
na Fazen -Ia -le Vtgta no distrtto de
São Juliâo, munícípio de OEW Prêto
do Estado cc Mina;" Gerais. numa
área ele .õ~t·2 ...: h e (:,('1.t1'" hectares e
cuarenta "2 nove ares CI'!,49 113..), delimitada por um polí.gono qu,e tem
um vértice i{;~,~~izaJ.(; a distincia de
citoc,ent.os :; ~,et,enr,p e um rn'.:-trcs
(87-im) no rl.1rt:c tNl.:?."lctko cinqüEnta e cinoC'O gl'al:S e \..r'.nta minutos nol'de.3te (55° 30' ?\iR) da ('O'nfll1?!lc~a dos
córr·ego., da Cocaina 2 do' Anu e os
lados, 3, panlT o ",el:ice consicLradú
r ..

os

seg:.l~nt.~s

r.l8.gné

Lj('o-:;:

comprt'.1"lf'ntos e rumm
r.LOC2~'It.(·S e s8wnta
e

cinco m€'tros (ô751~:1, oitenta e três
grau::; r::orde-sr,o;; t83' NEl, duzer:tos E

no-ve-nl,'l

'11~trv.;. (2<iCm),

s(;ssénta

c
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DE'CRETO H.O 23.633 ~ DE 16 DE
oito graus e trinta minutos sudeste
SE'i'BlãE.R.0 DE 1947
(6BO 30' SE), cante f! oitenta metros
(180m) dezcít..,J graus sudoeste (IBo
Autoriza o cidadão brcsiieirc Amaro
sw); cento e vinte ·e sete metros
Vasccnoelcs a pesquisar quartzo e
(l27m-,. oue-ua graus e trinta minuassociados n.o muaiicipic de Cristatos sudeste igü« ,)O' S~); seiscentos e
lina, Bstcuio M Goiás
quinze metros (615~l:) dezoito graus
O Presidente da República, usando
e trinta n.tnu-cs norueste (18° 30' NE)
mil trezentos e vinte metros (1.32Dm;,
da atribuição que lhe confere o artiset-ent'd é u"~3 g raus noroeste
(72° 'go37, n.v I, da Constituição e nos
tãrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de 29
NW1; .ntocent os e vinte t cinco mede Janeiro de 1940 (Gód:ig,o de Minasj ,
tros (325m), cnee graus sudoeste (11°
decreta:
SW)
Psta autortzaçâo
outorgada
media nte as condiçot.s constantes do
Ar-t , 1.0 'Fica autorizado o cidadão
pal'á8!':'J.fl) ÚniCO de "H. 22 do Código
brasileiro Amarn Vasconcalos a pesde Minas e- dos arugos 32 33, 34 ~
quisar quartzo e associados em terresuas alíneas, além das seguintes e de
nos doe prcprícdade da Preteitura Mu ,
outras constantes elo mesmo Código
nicipaj no lugar denominado Serra
não 'expJ'8s3amevte m-nclonadas neste
Velha, distrrto e município de CrlsDooreto
talina no Estado de GO;ã.5, numa área
0.'2 trezentos e oito heota.res (303 ha)
Art. 2.0 0 concescir.nário da autooeünutada
por um quadrilátero que
rização ÜçB Ü'i111gJ.dG _8. recolher aos
cofres nút.üe J:::', na rcrma da le-i, )5 tem um vértice à distãncía de dois
é

.tríbutcs uue Ioren; devidos à União

ao Estado e ao Mun~~ipio, em oumprimemo do dbpo::;wno art. 63 do
Código :ie

•

tv'~·:mi.;).

Art. 3,° Se o concessionário da autorízaçào nao cumprir qualquer das
obriga~i)p'ó.!i..<r:: .nc incumbem, a autorização 1~~["\'Ja ser;') oeclarada caduca GU -rc.a na forma dos artigos
37 e 38 do Có(1i so ce Minas.
Art. 4.° As propriedades vízdnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
-SUb-<'i8\O para 1:> L'.:s da lavra. na
forma dos artigos 3[· e '10 do Código
de- Minas.
Art. 5.0 O concesaic nário da autorlzaçào ",e-"ê, nscahzacto pelo Departamente N"Y:':0YU-l da Produção Mineral
e gozarão dos favores discriminados no
art. 7'1. ia lT'.<ê::;"-ÚQ CIJC..:q;O,

Art. 6,° A autorízaçâo doe lavra terá
por título este J'>PCl<:tc, que será transcrit-o no livro

~'IO)l':O

na Divisão oe

Fomento ela Prouuçâo ;\1ineral do Mínísténo da Ag:ICUL~ ura

mento da
cruzeiros

.c-s

I

após o paga-

de mil e quinhentos

~aXS\

mil li uaantcs e oitenta metros (2,28{}.m)

no rumo ctnqüeuta e tr-ês graus

11'01'-

deste ,33 0 HE) da confluência do eÓT_
rego vereda no Ribeirão das Lages e
os Jadcs, a partir d0ES'8 vértice, os 'S'8_

guintes comprimentos € rumos: oitocentos melros (SOl) til), setenta € um
graus noroeste (71°NW) ;60is mil me-,
tros (2.000 m i , trinta 12 três graus
nordeste (33 0 NE); mil e coem metrcs
O.100m), SESS-2nta -E três graus eudeste
(83.':) SE) ;
dois mil meta-os
(2.0·00 rm , quarenta e cinco g1'l'1'U-S sudoeste (4.5'Ú SWl

As-t, 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma vía a-utêntica
cf2.::te D2-c~'2tO, pagará a taxa de três
mil e ortc nta cruzeiros (Or:;> ~.(}80,0{))

e S-21"8. transcrito no üvro próprio da
Divisão doê Fomento da Produção Mí.,
neral do Muustérrro da Agrícult.ure..

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doê Janeiro, lf de setembro de
19"1:'7, 12'6.° da Independência e 5·9.° da
Re:)ú!b~ica,
'
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de

carionio.

1.500.(i{)).

Art. 7,') Rt:V0.<;a;:n-,:2 as dísposiçôes

em contrá-!o

DE

16 DE

SETEMERO DE 19~7

Rio de -Janetro, lt de- setembro de
1947, 125.° ca Independê.nela e 59,° da
República.
EURICO

DECRETO N.o 23.684 -

G.

DUTRA,

Daniel de cos-oauio.

Autoriza o cidadão brasileiro Horolsio
FaZateIlú a pesquisar quartzo e 'assccãcrtcs no murucipic de Consetneiro Letoiete, Estado de Minas Gemis

O Presidente da República, usando
da e.tribuição que lhe confere o artigo 87, n.? t.. da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas),
d-ecreta:
Art , 1.0 Fica autorizad-o o cidadão
brasileiro Haroldo Falabella a pesquí.,
sar quartzo e associados em terrenos
dos imóveis Cartjós e Oachoeíra. no
distrito e munlctpío de Conselheiro
Lafaiete, ,Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta e cctc hectares (48 na) delimitada por umtretân.,
gulo qU12 t-em um vértice a quatrocentos e otnqüent.a e um metros
(451 mj no rumo magnético dois graus
e trinta minutos sudoeste (2° 30' SW)
do quilômetro três (km 3) da linha
do ramal do Latão, da Estrada de
Ferro Central do Brasil, no trecho
Conselheiro Lafaíete-Morro de Mina,
e os lados divergen tes do vértice conslderado. têm:
seiscentos metros
(600 rm rumo cinqüenta e três graus
0
nordeste (53 NE) magnético. ottccen.,
tos metros <.800 m) e rumo trinta e
sete graus nOr(J.2S\)8 (37° nWl magnético.
Art. 2.° O titulo doa autcrizaçâo de
. pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de qua~
troccntos e oitenta cruzeiros c Crê
480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento de Produção Mineral do Minístérío da AgrL
cult.ura .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em ccntràrfo.
Rio de J aneiro, 16 doe setembro ôe

Bahia, numa área de oitenta ~1er.ta~.
res (80 há) -umnreendtôa numa f.,,'.';:a
com vinte mil metros (20. DDOm' de
comprimento e quarenta metros (1[lm)
de larg-ura, sendo o comprimento coutaco pelo eixo medro do rio Sâo Jozá
desde a barra .-10 córrego Lençóis uté
o luga-r denommauc Boqueirão; a largura é ccmpau.da com vinte illêL'DS·
(20m) par[l..:.~uja lado do eixo lUéJio
do rio São ,To:'-c.
Art. 2.° O titulo de autorização de
pesquisa, qU.G será uma via autêntt.,
ca dêste Decreto, pagará a taxr.. de
oitocentos cruzeiros {CrS 800,00)
C
sei-á transcruo 111. hvro próprio
da
Divisão da Fomento da Produção Minere.I do Míuisté'nc da Agricultura,
Art. 3, o '·~ ..- vogam-se as
em contrário

di-spC5~ÇÕi:S

Rio ce Janeiro, 16 de setembro de
12~)o da Jndeoendência e os? O""
•

184;7,

Icepúbhca.

Eunrco G. DUTRA

Daniel de Carvalh:)

DECRETO N -) 2'i).63G - Dl!: 15 oe
TE~:BHO DE 194'7

SE~

Autoriza o cuuuiõo brasileiro D"inar~c
Monteiro '1Ijesqvjsú.~ calcário \3 eesaciados IW 'f'l.unicíp1'D - de Jfh1..0S0
do Sul, E"tac,'o do Espírito 3rwto.

O Presidente da .Repúbllca, usando
tia a rnbuíçáo 1_.'U2 lhe contere o a.t.
8'1, n. o 1. e ',1'~ cêrtr.os dos artigos 1b2
EURICO G. DUTRA,
e 153 da Conscrtutçâ.o, decreta:
Daniel de Carvalho,
Art. 1. ° Fscn autorizado o cldadõn
brasileiro Dtntu te aomcrvc a pe.sqtnsal' calcário !O assccíados em ter-ecos
DECRETO N. o 2·3.685 - DE 16 DE SE- . de sua propriecad- situados no imó:.tEMERO DE 1947
vel denomma.ro Triunfo. _, no, dtst . -ítc
de "São José das Torres", mumcípío
AutoJ"iza o citlc~dáo brasileiro Fra 'Il,cisde Mimoso do ul. Estado do E;jplr~"i;o
co Lane a nesquisor diamantóS e
Santo, numa crea de dezesseis nccteassociados no município de
Lenree (16 ha) denmitada por um quaçóis, Bstado da Bahia.
drodo de cuatrccentos metros (4f)I}m)
O Presidente da Repúbli-ca us ando
de lado que -em um vértice a CU3..~
da ntribuição (;U? lhe contere o ~~_",
reuta e três metro, (43m) no rumo
87, n.> I, da Constátuiçâo e nos têrmagnético vinte graus nordeste (20a
mos do Dec-e.o-Ieí nv 1.985, de 29
NE) do cano cor deste (NE) da séde janeiro de 1!H(' (Código de Minas)
de do sitio Trt.mfo e os lados d.vergentes de vért ce -onstderado têm os
decreta:
rumos magnáticos: setenta graus euArt. 1. o N1;ca autcrtzado o Gir,;,:;:,.' :\0
doeste C!ooSW, I":: vinte graus uorcesbrasileiro Francisco Lane a pesquisar te (20°N"W).
diamantes e associados em terrenos
devolutos. abrangendo leito e mar-tens
Art,2.0 O Vtull. da autorlaaçàc de
pesquisa, qua crá uma via autcr-trdo rio São Jose. situados no ,:H~t:1V
e município de . Lençóis, Estado da ca dêste Decret a, pagara a taxa d'~
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúmlíca..

é
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trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito 1'( livro próprio da Divisão de Fomento da' Produção Mineraf do Minístét io da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
'191:7, 126° da Independência e 5~:) da
República.

Revogam-se as disposiem contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1947, 126.° da. Independência e 59.° da.
República.
Art. 3.°

ções

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO
EURICO

G.

Duras

Daniel de Carvalho

DECRETO N.? 23.687 -

DE

16

DE SE-

N. ° 23.688 DE 1-6 DE SETEMBRO DE·· 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola
Falabella a lavrar talco e associados no município de Congonhas do
Campo, Estaào de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
Autoriza o cidadão brasileiro José
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985. de 29
Nogueira' de Oliveira a . pesquisar
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
água mineral no mumicipic de Bardecreta:
ra do Pirai, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicola Palabella a laO Presidente da República, usando
vrar talco e associados em terrenos
da atribuição que lhe confere o ártégo
87, n.v r, e nos têrmcs dos artigos 152 situados no imóvel denominado Sítio
do Marçal no distrito e município de
e 153, da Constdtuíção, decreta:
Congonhas do campo, Estado de MiArt. 1.0 Fica autorizado o cidanas Gerais, numa área de quarenta e
nove
hectáres e cínquênta ares (49,
dão brasileiro José Nogueira de OliBüha)
, delimitada por um retângulo
veira a pesquisar água mineral em
que tem um vértice localizado à disterrenos de sua propriedade, na fazenda Ibttira, distrito e município de
tância de· trezentos e cínquênta metros . (350m), no rumo magnético oiBarra do Piraí, Estado do Rio de daneíro, numa, área de quatorze hectátenta e quatro graus nordeste (84. oNE)
res e quarenta e dois ares (l4,42ha)
da confluência dos córregos do n4arçal
delimitada per um polígono irregular
e da Goiabeira e os lados, divergenque tem um vértice no errtroncamentes do vértice considerado os seguin,to do caminho da Vargem Grande na
tes comprimentos e rumos magnéticos
estrada para a Estação de Ipíabas .e novecentos metros (900m), oitenta e
os' lados, a partir desse vértice têm
sete graus noroeste. (86.° NW); quinhentos e cínquênta metros (55Om) ,
. os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e sessenta e oito
quatro graus nordeste (4.° NE). Esta
metr-os (168m), quatro graus sudeste autorização é outorgada. mediante as
condições constantes do parágrafo
(4.° SE), oitenta metros (80m)" oitenta e dois graus sudeste (82.° SE);
único do artigo 28 do. Código de Miquatrocentos metros (400m), dezoito
nas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
graus sudoeste (l8.0 SW); duzentos e
alíneas, além das seguintes e de ousetenta. metros (27Gm), sessenta e oi- tras constantes do mesmo Código, nãoto graus noroeste (68.° NW); cento e
expressamente mencionadas neste Dequatorze metros ~1l4m). vinte e um
creto.
graus noroeste
(21.° NW); cento e
Art. 2.° '- O concessionário da ausessenta metros (l60m) , dois graus
torização fica obrigado a recolher aos
noroeste (2.° NW); trezentos e oitencofres públicos na forma da lei os
ta metros (380m), cinqüenta e nove
tributos que forem devidos à União, ao
graus nordeste (59.° NE).
Estado e ao Município, em cumprí.,
Art. 2.° O titulo da autorização
mente do disposto no a-rt. 68 do C6~
de pesquisa que será uma via auténtiCa dêste Decreto, pagará a taxa -de, digo de Minas.
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e seArt. 3.° - Se o concessionário da
rá transcrito no livro próprio da Diautorização não cumprir, qualquer das
visão de Fomento da Produção Mineobrigações que lhe incumbem, a aural do Ministério da Agricultura.
torização de lavra será declarada caTEMBRO DE

1947
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duca OU nula, na .forma dos artlgos
3'1 e 38, do Códig.o de Minas.
Art. 4.° - As propriedades vlsinhas
estão sujeitas às -servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra na fÓi'N
ma dos artigos 39 e 40 do Código de

Minas.
.
Art. 5,° - O concessionário da au-'
tcrízaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrtmínados
no artigo 71 do mesmo Código.
ArL 6. o -r- A autorização de lavra

terá por titulo este 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
(1.000,00) •
Art. 7.° :- Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de

1947. 1'26.° da Independência e 59,0 da

República.
El,TRICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.689 - DE 16 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Gabriel
Domingos Abdala a pesquisar mármore e associados no município de
Cerro A~u.l> Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que- lhe, confere o artigo 87, n.O I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gabriel Domingos Abdala
a pesquisar .mãrmore e associados- em
terrenos de sua propriedade, no imóvel
Jtaperuçu, distrito _de votuverava, município de cerro Azu1, Estado do Paraná, numa área de quarenta e oito
hectares (48ha)" delimitada por um
retângulo que tem um' vértice 'fi. mil
quinhentos e setenta metros (1. 570m)
no .rumo magnétíco voítenta e cinco
graus nordeste (85° NE) do marco
quilométrico número trinta e seis
(Km. 36) da Rêde de Viação Paraná
- Santa. Catarina, no ramal CU1'iUba
- Votuverava e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oítocentos' metros (800m) , Leste (E);
seiscentos (600m), Sul (S).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que' será uma via' autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de .quatrocentos e oitenta cruzeiros (480,00)
e será transcrito no livro próprio da

Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3.0 Revogam-se as dispostçõgs
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.1)
da República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23.690 -

DE

16

DE

SETEMBRO DE" 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
FaIabela a taoror talco e associados no município de Çongonhas do
Camipo, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, n.e I, 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 Antônio Falabela a lavrar
talco e associados' no imóvel denominado Fazenda do .Cordeiro, no distrito e município de Congonhas do
Campo, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte hectares (20ha) delimitada por um retângulo que tem um
vértice localizado à distância de cinqüenta metros C50m), no rumo magnético setenta e nove graus nordeste
(79° NE) da confluência dos córregos Bocaíuva e Moinho, e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (4COm), trinta e
dois graus nordeste (32°); quinhentos
metros (500m), cinqüenta e oito graus
noroeste (58° NW). Esta autorização
é outorgada mediante as -condtcões
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Côdígc de Minas e dos artigos 32, 33, 34. e suas alíneas, além
das seguintes e outras constantes do
mesmo Código, nã-o expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. '2.° O concessionário da autorização -nca 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 CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da au:'
torízaçâo nã ú 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
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 Aautonzação 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, reis 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59-.°
da República.
Etrruco G. DUTRA
Daniel de Carvalho
DEORETO N.023.691 •

DE SETEMBRO DE

DE

1947

16

Autoriza o cuiaâiia brasileiro Antônio
de Barros Mota a pesquisar calcáTio
e associado no município de Itapeva, Estado de São Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti87, número I, e nos têrmos dos arti-gos 152 e 153 da Constituição, decreta:
ArD. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio· de Barros Mata a
pesquisar calcário e associados
em
terrenos de sua propriedade, situados
no distrito e município de Itapeva,
Estado de São Paulo, numa área de
dez hectares e noventa e três ares
(10,9-3 ha) ,delimitada por um triângulo que tem um vértice no marco numero seis (6) da área do Decreto número vinte e dois 'mil e oitenta e três
(22.083) de dezoito (18) de novembro
de mil novecentos e quarenta e três
(1943), e os lados, a partir desse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos metros (50Gm), sessenta e um graus sudeste (61° SE); quinhentos e sete metros e cinqüenta centímetros (507,50m)
cinqüenta e nove graus e trinta minutos .suõocete (59° 30' SW); quinhentos metros (500m), norte (N).
Art. 2. ° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a 'taxa de

trezentos cruzeiros rc-s 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1947, 126~ ° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 23.692 - DE 16
DE SETEMBRO DE 1947
Autoriza a Cmnpanhia Brasileira de
Mineração de Grafite a pesquisar
minério de manganês çratitoec no
município de íteieruna, Estado do
Rio de . Janeiro.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
AI·t. 1. ° Fica autorizada a Oompanhía Brasileira de Mineração de Grafite a pesquisar minério de manganês
grafltoso no lugar denominado sitio
do Alto Limoeiro, distrito e município
de Itaperuna, Estado daRia de Janeiro, em terrenos de propriedade de
Sebastião de Oliveira Rocha, numa
área de sessenta hectares (60 ha) delimitada' por um: retângulo que tem
um vértice à distância de quinhentos
metros (500m) no rumo quarenta e
cinco graus nordeste (45° NE) magnético do canto da casa da sede do sitio
do Alto Limoeiro-e os lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (60om) , quarenta e
cinco graus noroeste (45° NW); mil
metros (1.0001n), quarenta e cinco
graus sudoeste (45° SW) •
Art .. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntlca dêste Decreto, pagará, a ta.xa . de
seiscentos cruzeiros rors 600,00)
e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mínlstérío da Agricultura.
Art. 3.° Revoga-m-se as disposições
em eontrárlo.:
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N °23. €93 ~
SETEMBRO. DF

DE

16

TRADUÇAO

DE

1947

VI.

Conceãe à Cia. Fluminense de Cimenta Pcrtlarui, muorizacõo -para
tunoumar como einprésà de mineração" ~

O Presidente da República, usando

da a.tribuíçãc que lh .... contere O artigo
87, TI.O 1, da X'onstátuiçâo e tendo em
'vista o que dispõe o Decreto-lei número 933, de 8 de dezembro de 1938,'

decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia F'lumínense de Cimento Por-tland, sociedade anônima com sede
nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração; de
acôrdo com o que dispõe- {J Decreto-lei
n.e 938, de 8 de dezembrorde 1938,

.ficando a mesma soctedade obrigada
a cumprírvintegralmente as leis e regulamentos em vigor -ou. que vierem
'8, vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 1e ôe setembro de
1947,_ 126,0 da Indep-endência e 59.° da
República.
EURrco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 23.694 TEMBRO

DE

DE

1947

17

DE SE-

Faz pública a adesão, por parte

do
Governo àa Islândia, à Convenção
de Berna para a proteção das obras

liteTál'ias e artísticas, revista, pela

1tltzma vez, em Rema, 'a 2 de junho
de 1928.

o Presidente da República faz pÚ
blíca a adesão, por parte do -Govêrno
da Islândia, à Convenção de Berna
para a proteção das obras literárias
e artísticas. revista, pela última vez,
em Roma, a 2. de junho de 1928, conforme comunicação feita ao Ministério das Relações Exteriores p-ela Legação da- Suíça, por nota de 7 de
agôsto de 1947, cuja tradução oficial
acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, em 17 de setembro
de 1947, 12fi.o da Independência e 59.0
da República..
4

EURICO G. DuTRA

Raul Fernandes.

3-11/2 1/7
LEGAÇXo DA SuíÇA

A Legação da Suíça apresenta seus
c':lmp~imentos mais atenciosos ao Mi_
nístérío das Relações Exteriores e de
ordem de seu Govêrno tem a honra
de levar ao seu .conhecimento que, Por
110ta de 30 de Junho de 1947, enviada
ao, ~inistro da Suíça em Lon'Cires,Q
Ministro dos Negócios Estrangeiros da
República da Islândia declarou a adesão da Islândia à Convenção de Ber ..
na para a proteção das obras Ilterárias e artísticas, revista pela última
vez em Roma, a 2 de junho de 1928
Em cumprimento do art. 23 da re:
ferida Convenção, o Govêrno islandêa
des-eja ser colocado na 6,a classe para
sua participação nas despesas do Bureau Internacional.
Além disso. fazendo uso da facul.,
dade estipulada no art. 25, alínea 3
segundo período, desta Convenção, ~
Govêrno islandês decidiu, quanto ao
direito de tradução, substituir orovíeonamente o ar-t. 8,0 da Convenção
de Berna, revista pela última vez em
Roma, a 2 de Junho de 1928 pelo artígo 5.0 da Convenção de Berna pri-,
rrritiva, de 9 de setembro de 18·86, na
versão estabelecida em Parfs, a 4 de
maio cte 18913.
De acõrdo com o art. 25, alínea 3
primeiro período, da Convenção de
Berna, revista em Roma, a adesão da
Islândia produzirá efeito um mês após
a comunicação da presente notificação, ou seja a partir de 7 de setembro de .1947.
Pedindo ao Mínístér io dae Relações
Exteriores tomar boa nota do que prec-ede, a Legação da Suíça renova os
protestos de sua muito alta consideração.
Rio de Janeiro, 7 de agôstc de 1947.
Ao Ministério das Relações Exteriores.
DECRETO N.o 23.695 --

DE
TEMBRO DE 1947

17

DE SE-

E:r.tingu·e cargos excedentes

O Presidente da Reoubüca usando
da atribuição que lhe" confei'€" o artigo 87, item I, da Crmstdtuicão, e nos
aennos 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 seis (6) cergos da classe E da carreira de Escrl-
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Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
turário. do cuaõro V - Parte Permanen te - do Ministério da Viação e cargos da classe C da carreira de Mestre de linha, do Quadro V - Parte
Obras Públicas, vagos em virtude da
aposentadoria de .rosé Atendoro dos Suplementar - do Ministério da. Víação e Obras Públicas, vagos em virSantos e da promoção de Evangivaldo
tude da promoção de Demétrio da Sileecrcíre de Vasconcelos, José Joaquim
va .Moura, Manuel da Costa Homem e
Ribeiro Bampado, Luís Fiel de Brito,
Maria Luísa Viana Buritd e Pérícles Valeriano José Cardoso, ficando sem
Gomes Viana, devendo a dotação cor- . aplícaçãova dotação correspondente,
em virtude do art. 5.° do Decreto-Ieí
respondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do n.« 9.616, de 21 de agõsto de 1946.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
referido Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as, disposições em contrário.
Rio
de Janeiro, 17 de setembro de
em contrário.
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Rio de Janeiro, em 17 de ~te-mbro República.
de '1947, 126.° da Independência e 59.0
EURICO- G. DUTRA
da República.
Clovis Pesttuui
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana,

DECRETO N." 23.698 SETEMBRO DE

DECRETO N.O 23 ..696 SETEMBRO DE 1947

DE

17 DE

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe C da' carreira de Maquinista de estrada de ferro, do Quadro V - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de Coriolano Simões da Silva, José Bonífácio do Nascimento e Onaldo Henrique
Hardeman, ficando sem aplicação a
dotação correspondente, em virtude do
art. 5.° do Decreto-lei n.? 9.616, de 21
de agôsto de lN6.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DuTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.' 23.697 - DE 17
'SETEMBRO DE 1947
Suprime cargos extintos

D,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n, do Decreto-ter n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:

DE

17 DE

1947

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago . 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n, do Deereto-lei n.e 3.195, de 14 de abril de
1941J decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe E da -carreíra de Escriturário, do extinto' Quadro IV- do
Ministério da Viação e Obras Públlcas, vagos em virtude da promoção de
Benedito de Oliveira Bueno, Brito Rosa
e Guarí Bueno, 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, 17 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.o 23.699 - DE 17
SETEMBRO DE 1947
Suprime cargo extinto

DB

O Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítuíçâo, e nos
têrmcs do artigo 1.0, alínea n, do De-creto-le-i n.o 3.195 de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe F da carreira de .ascnturáno (Decreto-lei n.v 145, de 1937),
do extinto Quadro IV do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em vir-
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bude do falecimento de Brasil Elias de em virtude do art. 5.° do Decr-eto-lei"
Almeida Oardia, devendo a dotação . 11.° 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
correspondente ser levada a crédito da
Art. 2.° .Revogam-se as disposições
Conta Corrente do mesmo Quadro do em contrário.
referido Ministério.
Rio- de Janeiro, em 17 de setembro
Art. 2.° Revogam-se as disposições
de 1947·; 126° da Independência. e 5,90
em contrário.
da República.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
. EURICO G.

1947, 126.0 da Independência .e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clóvis Pestana.

DUTRA

Clovis Pestqna

DECRETO N.' 23.702 DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947
DECRETO N.o 23.700 DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947

Sup-rirne carço extinto.
O Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87, ítem !, 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 .Fioa suprimido um (1) cargo da classe C da carreira ce servente. do extinto Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de
João Alberto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Mínistérto.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de setembro
de 1947; 126~o da Independência. e 59°
da Repúbli-ca.
EURICO G. DUTRA.

Clóvis Pestana.

DECRETO N.' 23.701 DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.°, alínea n, do
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. o Picam .suprimidos cinco
(5) cargos da classe D da carreira de
Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro IV do Ministério da Via-

ção e Obras Públicas, vagos em vírtude da demissão. de Urbano da Silva
Cordeiro e da promoção de Henrique
Preta, Joã-o Nabuco, José Ferreira. Filho e Leoeádío Bastos, ficando sem
aplicação a" dotação correspondente,

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arfigo 87, item I, da Constituição, e
nos termos do artigo 1. 0, alinea n, do
Decreto-lei 11.° 3.195, de 14 de .abríj
de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E da carreira de
Condutor de trem, do extinto Quadro
IV do Ministério da Viação é Obras
Públicasv.vagos em virtude da aposentadoria de José Teodoro e da promoção de Eugênio dos Santos, ficando sem aplicação a dotação cerrespendente, em virtude do art. 5.° do
Deereto-lel TI.o 9.616, de 21 de agôsto
de 1946.

Art. . 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de setembro
de 1947; 126° da Independência. e- 590.

da República.

E;URICO G.

DUTRA.

Clóvis Pestana.

DECRETO N,o 23.703 -

DE 17 DE

SETEMBRo DE 1947

Suprime cargos extintos
'O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da consütuícão, 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 Ficam suprimidos quatro
(4) cargos da classe ,E, da carreira de
Maqumísta de estrada de ferro, do extinto Quadl'o IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em vir~
tude da. promoção de Alberto Lopes
de Carvalho, Balblno Luíz de Sousa,
Firmino Gonzaga de Castro e' ouert.,
no José de Sousa, ficando sem aplica-
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çâo a: dotação corespondente, em virtude do art. 5.° do Decreto-lei número S.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se aoS dísposiçôes
em coptrárlo.'
~
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947,126.° da Independência e 59,° da
República.
EURICO

G,

DUTR.-\.

Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.704 SETE~,1rERO

DE

DE 17 DE

1947

Suprime carço extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
ttgo 87, item r, 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 (l) cargo de Ajudante de Tesoureiro (São
Paulo) padrão H, do Quadro In Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da a-posentadoria de- Januáno de
Marzo, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de car-,
gos vagos criados pelo Decreto-Ieí nú.,
mero 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 da setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0.- da

República"
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.785 - DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947
Retifica o Decreto n.o 21.693, de 21 de
aqôsto de 1946

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o- artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam restabelecidaa uma
função de auxiliar de artífice, referência VI, e outra de condutorcauxl.,
uer, referência IX, suprimidas pelo
Decreto n.c 21.693, de 21 de ágôsto de
1946, nas Tabelas Numéricas Ordtná.,
rias de Extranumerário-mensalista,
respectivamente, da Estrada de Ferro
GOiM, e da Estrada de Ferro Bragarica, _ambas do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
Art. 2.° A despesa com a execucão
do disposto neste Decreto, na impor.
tância de crs 25.800,00· (vinte e cinco

mil e oitocentos-cruzeiros) anuais, será atendida, no corrente exercício, à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consígna.,
ção II
Pessoal Extranumerário,
Bubconsígnaçâo 05 - Mensalista, Ane.,
xo 22 - Ministério da Viação e Obras
Públicas, do Orçamento Geral da República para 1947.
Art. 3.° úete Decreto vigora a partir de 6 de setembro de 1946.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947, 12ü.o da Independência e: 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.706 --.: DE 17
SETEMBRO DE

DE

1947

Aprova projeto e orçamento para a
construção de balaustradas, linha te:
leçrática e assentamento de tmna,
na ponte "Presidente' Eurico Dutra",
sôbre o rio Paraguai, na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil.

O Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, núm-ero I. da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância
de Cr$ 1.518.275,00 (um milhão e
cuinhentos e dezoito mil e" duzentos e
setenta e cinco cruzeiros) I que com
êste baixam devidamente rubricados.
relativos à construção das balaustradas,
linha telegráfica e assentamento de
linha na ponte "Presidente Eurico Du,
tra", sôbre o rio Paraguai, a cargo da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
devendo as respectivas despesas, até
o limite indicado, correr por conta dos
recursos da própria Estrada.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947, 12--6.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clov?s Pestana.

DECRETO N,' 23,707 - DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947
Aprov.a projetos e orçamentos para
construção de casas na estação de
PWt Ferro, "na linha Norte CZa réae
arrendada a The Great Western ot
Brazü Railway Company Limited . .

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

'
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DECRETO N,» 23.708 -

DE

17

DE

SEl'EI'IrBRO DE 1947

Aprova projeto e orçamento para instalação '"'de estaçã,o retificadora de
corrente elétrica no oórto do Rio
Grande

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o, actígo 87, n.e I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância de Cr$ 617.335,00 (seiscentos e de,

zessete mil e trezentos trinta e cinco
cruzeiros), os quais com êste baixam,
devídmente rubricados, relativos à
instalação, no põrto do Rio Grande,
de concessão do Estado do Rio Grande
do Sul, de uma estação retificadora
a mercúrio, para transformar corrente
alternada de 2.300 volts em' contínua
de

5ÜO volts, com capacidade para

400 kw, devendo a respectiva despesa,
até o limite indicado, correr por conta
do concessionário e constituir, após
exame e aceitação, em regular tomada
de contas, parcela da primeira conta
de capital adicional referente ao de-'
cênío de 14 de agôsto de 1944 a 13 de
Agôsto de 1954. nos têrmos do artigo 9,° do Decreto n.c 24,599, de 6 de
Julho de 1934, combinado com a cláusula XX do contrato de concessão.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947, 126,° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO

G, DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N,o 23,709 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1947

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
créüitc suplementar de Cr$ ... "".
6.997,452,80, à verba que especifica,

- Diretoria da Despesa Pública: a)
para atender ao pagamento devido
pela Fazenda Nacional em virtude de
sentenças judiciárias, do Anexo n.c 16,
do vigente Orçamento Geral da República (Lei n.> 3, de 2 doe dezembro
de 1946).
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 12ô.o da Independência e 59,0 da
Repúbliea .
EURICO G. DU'I'RA.

José Vieira Machado.

DECRETO N,o 23,710 -

DE

19

DE

1947
Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de· Cr$ 400,000,00,
para pagamento de auxílio à Sccíedade Brasileira de 'Urologia.
O Presidente da República, usando
SETEMERO DE

da autorização contida na Lei número 65, de 14 de agôsto de 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral
de CcmtabilidadePública, decreta:
Artigo único. Fica acerto, pelo I\1i_
mstérto da Fazenda, o crédito especial
de quatrocentos mil cruzeiros (Cr$ ...
400.000,00), para atender à despesa
(Serviços e Encargos), com o paga-'
mento do auxilio a ser entregue à Socledade Brasileira de Urologia e -destínado ao custeio da realização dos
3,0 Congresso Americano e 4.° Congresso Brasileiro de Urologia, inclusive
a publicação dos respectivos anais.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 126,° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G" DUTRA.

José Vieira Machado.

O Presidente da República, usando da autorização contida na Lei número 64, de 14 de agôsto de 1947,e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamen;
to Geral de Contabilidade Pública.
decreta:

Autoriza o cidadáo brasileiro Arquime_
des de Queiroz Matos a comprar pedras preciosas.

Artigo único. Fica acerto. pelo Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de seis milhões.., novecentos e
noventa e sete mil, quatrocentos - e
cinqüenta e dois cruzeiros e oitenta
centavos (Cr$ 6.997.452,80), ,em refôrco da Verba 3 - Serviços e Encargos,
Ocnsígnação I - Diversos, e/e, número 33 - Sentenças Judiciárias, 24

O Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei número
466, de 4 de junho de 1938, decreta:
ATtigo único. Fica autorizado
o
cidadão brasileiro Arquímedes de
Queiroz Matos, residente na cidade
de Lençóis, 'no Estado da Bahia, a

DEORET0 N." 23.711 -

DE

19

DE

SETEMERO DE 1947
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comprar pedras preciosas nos têrmos
do jjecreto-leí n. o 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do pre- ,
sente Decreto.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 12.6. ° da Independência e 59. °
da República.
EURICO G.

DUTRA.#J

José Vieira MachaàO.

DECRETO RO 23.712 - DE 19 DE SETEMBRO DE 1947
Aprova o aumento de capital da sociedade que menciona.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 37. número I, da Constituição,
e de acôrdo com o parágrafo único
do art. 12 do Decreto n.o 14.728, de
16 de março de 1921, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o aumento
de capital, de Cr$ 20.583.333,30 para

o-s

uma área de 115.418,86 m-etros quadrados, necessária aos serviços
de
construcâo da Variante BarbacenaOarandaí, e representada napla.nta
que com êste baixa, devidamente autenticada.
Art. 2.° Nos têrmos do art. 15, do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
d-e 1941 e parágrafo único do J. .... tágo
l.odo Decreto-lei n." 4.152. de 6 de
março de 1942, é declarada a urgência.
da desapropriação, ficando autorizada
a Estrada de Ferro Central do Brasil
a efetivá-la.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua .publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947. 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana

100.000.000,00, destinado
pelo
Bank of London & South Amerlca Li-

míted, 'com sede em Londres, Ingla-,
terra. para s-uasfiliais no Brasil.
Art. 2.0 - lt..ste Decreto entrará' em
vigor na data de sua publicação ..
Art. 3.° - Revogam-se as disposi-

ções em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da
República.
EURICO G. DUTRA.

DECRETO N.' 23.714 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1947
Outorga concessão ao Gonêmo do Estado de Alagoas, para estabelecer,
em Maceió, uma estação roAiodijusora de onda.s médias.

Não foi publicado ainda, no nfário
Oficial por falta de pagamento.

José Vieira Machado.

DECRETO N.o 23.713 -. DE 19

DE

SETEMBRO DE 1947

Declara de utilidade pública, para de~
sapropriação pela Estrada de Ferro
Central do Brasil urna pedreira situada nas prctctmuuuies do quilômetro 258+10 da Linha do Centro da
rejeruia: Estrada.
O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 5.°, Ieta-as h e 1. do Decreto n.c 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1:° Fica declarada de ultlidade
pública, para desa-propriação pela Estrada de Ferro Central do Brasil, uma
pedreira situada nas proximidades do
Km. 258-10, da Linha do Centro, com

DECRETO N.? 23.715 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1947
Aprova projetos e orçanientos para
obras na Estrada de Ferro Vitória
a Minas
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.v I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na impor
.tânoia total de Cr$ 8.493.630,40 (oito
milhões, quatrocentos e noventa e três
mil e seiscentos e trinta cruzeiros e
quarenta centevos) , os quais com êste
baixam. devidamente rubricados, para
as obras de remodelação do trecho
Capim-Governador Valadares-Baguari, compreendido entre os- quilômetros
350,68967 e 365,97814 da linha locada,
da Estrada de Ferro Vitória a Minas,
devendo a respectiva despesa, até '0
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limite indicado, correr à conta de ca-

píbal .
Rio de Janeiro, 19 de Setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G -. DU'IRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N.O 23.716 DE
SETEMBRO DE 1947

19

DE

Aprova crctetoe e orqam-en-tos. pam,
obras na Estrada de Ferro Vitória
a Minas

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o aa-tãgo 87, n ..o l, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e Os orçamentos na importância total d'e Cr$. 44.256.341,90 tquarerrta e quatro milhões, duzentos e

cinqüenta e 50i5 mil e trezentos €
quarenta e um cruzeiros e noventa
centavos), OS quais com êste baixam,
devidamente rubricados, para as obras
de remodelação do quarto trecho da
Estrada de Ferro Vitória a Minas, entre, as estações de Trevísc e Ocla-

mil e quatrocentos e quarenta cru..
zeíros) , e de 13.200 metros do canal
de Macacuá, no Distrito de Gcltacases, entre a foz na . lagoa Feia e a
extremidade
fusante
do
canal"
Cacumanga, na importância de Ors ..
960.600,00 (novecentas e sessenta mil
e seiscentos cruzeiros). obras estas
previstas, no plano geral de saneamento dRi> Baixada Fluminense.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 126.° da Independência. e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.O 23.718 - DE 23 DE
SETEMBHO DE 1947
R-evalida a concessão outorgada lJdo
Decreto n.o 6.844, de 12 ae. fevereiro
de 1941, com as modificações coastantes neste Decreto.

Não íoi publicado ainda, no Diário
Oficial por falta de pagamento.

cína (quilômetros 93. T7359 e 129,78894

da linha locada) , devendo a respec-.
tiva despesa, até o limite indicado,
correr à conta de capital.
Rio de Janeiro, 19 doe Setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúblíca..

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N.O 23.717 DE
SETEMBRO DE 1947

19

DE

Aprova projetos e orçamentos pm:a
- execução' de obras previstas no plarw geral de saneamento da Baixada
Fluminense.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

87, n.? I, da Oonstítuição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância total de ora 1.123. 040.00 tum
milhão,' cento e vinte e 'três mil e quarenta cruzeíros) , os quais com êste
baixam, dev-idamente rubricados. z-elativos à regularização dos .trecnos de
3.680 metros do rio dos Meros. no
Distrito de Sepetdba , a partir da, ÍOZ
para montante,
na importância.. de
Cr$ 162.440,00 (cento e sessenta e dois

DECRETO N.o 23.719 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1947
Outorga concessão à Companhia Fiação e Tecidos Sarmento para o
ap'/oveitamento da energia Iudrtiulica de corredeiras situadas no rio
Novo, distrito da sede do município
de São João Nepomucenc; Estado ao
Minas Gerais.

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

,

DECRETO N.o 23.720 - DE 23 DE
SETEM~RO DE 1947

outcrea ,a

Gustavo Adolfo Scheejjer

concessão para o aproveitamento da

energia hidráulica ãa cachoeira Bu~
tcdcíra. situcula no ribeirão, de igual
nome, distrito àe Ararut'a. município
de Apucetrana, Estal~o do· Paraná.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 23.723
DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947

Suprime cargo provisório

O Presidente da República, usando
da atri!Juiçã.o que lhe confere o artdgo 87, Item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo L° alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Ar~., ~.o Fica suprimido um cargo
provisório da classe D da carreira de
Dactilógrafo do Quad'ro Permanente
do J?epart:a.l~ento Admlnístratívo do
Serviço Público, vago em virtude da
exoneração de Helena Figueiredo, 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, 24 de setembro de
1947, 126. ° da Independência e 59.° da
República.

EURIcO G. DUTRA"

Benedicto Costa Netto.

DECRETO

N.O 23.722 DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artãgo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1. ° alinea n, do Decr-eto-lei n. ° 3.195; de 14 de- abrtl de
1941, decreta:

Art. 1. ° Ficam extintos sete- cargos
excedentes da classe 1 da carreira de
'Técnico de Administração do Quadro
Permanente do' Departamento Administrativo do Serviço Público, vagos
em virtude das exonerações de Bebastião Veiga, José Maria Monteiro de
Barros, Rogério Corçâo Braga, Djalma Ferreira Mendes, Maria Cléa de
Sousa Coutinho e José Vicente de
Oliveira Martins e da nomeacão de
Yesis Ilcia y Amoedo para outro cargo, devendo a dcbaçâo correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente -do mesmo Quadro do referido
Departamento.
Art. 2.° Revogam-se &S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1947,126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Benedicto Costa Netto,

Declara a caducidade do contrato de
concessão que menciona, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo 87, número I, da Constituição, e
com fundamento no art. 168 do Código de Águas {Decreto 11. ° 24.643, de
10 de julho de 1934):

Ocnaiderando que a concessionária
Pará E 1 e t r i 'Ú Railways and
Lighting Ocmpany, Ltd. não está. em
co,ndiçóes de manter os serviços púbhcos a que se obrigou por fôrça do
contrato firmado em 16 de dezembro
de 1905· com a Prefeitura de Belém,
Estado do Pará. incidindo, assim, na
pena de caducidade convencionada na
cláusula 35.:1. do contrato;
Considerando que a União, por Jôrça do § 1.0 do art. 1.0 do Decreto-lei
11.° 5.764, de 19 de agôsto de 1943,
substitui, no contrato, a Prefeitura de
Belém, Estado do Pará, ma-s que os
díreítcs e obrigações da concessaonãria continuam a Ser regidos pelo 00:n~
trato anteriormente celebrado, nos
precisos têrmos do referido. diploma
legal; e, finalmente,
Considerando as conclusões do -Te,
Iatórfo. da Comissão designada pela
Portaria n.c 203, de 22 de maio de
1947, expedida pelo Ministério da
Fazenda, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada a caducidade do contrato de concessão O'..b
borgada pela Prefeitura de Belém,
Estado do Pará, à The Pará Elebrtc
Rai1ways and Lighting Company.
Ltd .. com sede em Londres, para a
exploração dos serviços públicos de
fôrça, bonde e luz, na capital do
mesmo Estado,
Art. 2.° O acervo da concessão de
que trata o art. 1.0 passa ao poder da
Prefeitura de Belém, Estado do Pará,
Art. 3.° :í!:ste Decreto- entra em vígor na data de SUa publicação.
Art. 4.°. Revogam-se as disposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1947. 125.° da -Independência e 59,° da
República.
The

EURICO

G.

DUTRA.

José Vieira lJachado
Benedicto Costa Netto
Clóvis Pestana
Daniel de Carvalho
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DECRETO N,O 23.724,
SETEMBRO DE
Dispõe eôbre interstício
moedo -de Lvs Tenentes

Serviços.

DE 24 DE
1947
pa1'a a prodas Armas e

DECRETO N.o 23.726 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede -reconhecimento ao cio-so ginasial do Ginásio Diocesano 'Pio
Xl, de campina Grande.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c r, da Constituição e em
tigo 87, item 1, da Constituição, e
face da ãrxposlcâo de Motivos aprenos têrmcs do artigo 72 da Lei Orgâsentada pelo Ministro de Estado da
nica do Ensino secundário, decreta:
Guerra, decreta:
Art. 1. ° E' concedido reconhecímen.,
Art. 1.0 E' fixado, 'em 1947. o in- . to, sob regime de inspeção permauen.terstícío de dois anos para a premo- te, ao curso ginasial do Ginásio Dioçâo dos LOs Tenentes das Armas e Ser- cesano Pio XI, com sede em Campina
viços que contarem. na data da pro- Grande, no Estado da Paraííba..
moção, mais de cinco anos de serviço
Art. 2.° Revogam-se as disposições
como oficial, computado o tempo que em contrário.
serviram como aspirantes a oficial.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, 1947, 126. ° da Independência e 59. o
da República.
revogadas as .disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de Setembro de
EURICO G. DUTRA.
1947. 126.° da Independência e 59.° da
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe 'confere o ar-

Clemente M arinani.

República.
EURICO 'G. DUTRA.

Canrooert P. da costa.

DEGRETO N. ° 23.725 -: IJ.E 24
SETEMBRO DE 1947

DE

Transfere função da Tabela NumériCa de Extranwmerário-mensalista do
Instituto Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério da Educação e
Saúde.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artí-

°

go 87, item t, da ConstitUição, de~
ereta:
Art. 1.0 Fica transferida uma função de Médico, referência XVIII, da.
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto
Nacional de Surdos-Mudos para idêntica Tabelado Serviço Nacional de
Malária, do Departamento Nacional
de Saúde, do Ministério da Educacão
e Saúde.
~
Parágrafo único - A função a que
se refere êste artigo continuará preenchida pelo seu atual ocupante Alfredo Eugenio vervtcet.
{
Art. 2. ° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Jan-eiro, 24 de setembro de
da Tndependência e 59.° da

1947,126. 0
República.

EURICO G. DUTRA.

Clemente M arinaaii,

DECRETO N." 23.727 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede reconhecimento' ao curso çi{i,

nasial do Ginásio Imaculada
ceição, de Campina Grande.

con-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe com-ere o ar-.
tígo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica do Ensino Secundário, decreta:
ATt. 1. ° E' concedido reconhecimento, sob regime de 'inspeção permanente, a-o curso ginasial do Ginásio Imaculada Conceição, com sede em Campina Grande, no EStado da Paraíba.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições
em .contrárío.
_Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1947, 126. ° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Marinani.

DECRETO N.' 23.728 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Santamarense, tie
Santo Amaro.

Não foi publicado ainda. no DiáriO
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N ,0 23.729 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1947
Abre,

pelo Ministério

da Justiça

e

Neçécios Interiores, o crédito especial de Cr$ 500.000,00, para despesas com diligências, investigações e
serviços de caráter secreto ou reservado.

O Presidente da República usando
da autorização contida na Lei n,c
73, de 21 de agôsto de 1947, E;! tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Mi.ntetérto da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de quinhentos mil cruzeiros (Cr$ .500,000,00),
para atender a despesas de qualquer
natureza (Serviços e Encargos) com
diligências, investigações e serviços de
caráter secreto ou reservado.
Rio de Janeiro. 24 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00) para
atender às despesas com a reparação
€,m obras de arte e em vários trechos
de línhâ"Petrolina-Paulistana, da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro,
os quais se acham danificados em
conseqüência de inundações.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Clovis Pestana
José Vieira Machado

DECRETO N.' 23.732- DE 25 DE
SETEMBRO DE 1947
Declara de utilidade pública, para desapropriação pela Companhia Paulista de Estradas de Ferros, um~
área de terreno situada no Distrito
de Paz,. numicípío e comarca de
Araraquara, Estado de São Paulo
e pertencente a João Freitas da
Silva.

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

Benedito Costa Netto.
José Vieira Machado.

DECRETO N.o 23.730 -

DE 24 DE
SETEMBRO DE 1947

Aprova alterações nos estatutos
Cio.,. Bandeirante de Seguros.

da

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO :p.;o 23.731 -

DE

25

DE

SETEMBRO DE 1947

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito extraordinário de Cr$ 3.000.000,00, para -eparação de obras de arte e trechos
da linha Petrolina-Paulistana, da
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, número I, da Constituição, de
acôrdo com
art. 75, parágrafo único, da mesma Constituição, e tendaouvido, o Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único'. Píca aberto, pelo Ministério da Viação e Obras públicas, o
crédito extraordinário de três milhões

°

DECRETO N.? 23.733 - DE 25
SETEMBRo DE 1947

DE

Altera, sem aumento de despesa, as
rooetae Numéricas -Ordinária e Supzementar
de
Extranumerário,;.
mensalista do Departamento N eczo.,
tuú de Obras Contra as Sêcas do Mi_
nieterio da Viação e Obras t-aoucos ;
O Presidente da República.. usando
da a tríbtrlçâo que lhe confere o artigo
87. item I, da oonsunneac, decreta:

Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
relações anexas, as Tabelas Numéricas
Ordinária e Suplementar de Extranu-,
merárío-Mensa lísta do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas do
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. A tunçào criada na
Tabela Numérica Suplementar será
preenchida pelo Engenheiro Ernesto
Frederico de Oliveira.
Art. 2.° ltste Deore-,o entrará em vigor .na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam.cse as disposições
em contrário.
.
Rio de .raneíro. em 25 de setembro
de 1947; 126." da Independêncía, e 59.°
da República.
1

EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
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DECRETO N.O 23.734 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1947

Aprova projetos e orçamentos relativos
a ,aumentos de depósitos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

O Presidente da 'República, usando
ds. atribuição que. lhe confere o artinúmero I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
PI'ojE-tos e os orçamentos na importáncia total de Cr$ 42.673,70 (quarenta e dois mil e seiscentos e setenta
e três' cruzeiros e setenta centavos),
os quais .com êste baixam, devidamente
rubricados, relativos à construção de
dois cômodos aumentando o depósito
da estação de Três Lagoas e um aumentando Q da estação de .Araçatuba,
.na Estrada de Ferro Noroeste do ~r~
sil, ,destinados à guarda de matertais
dos encarregados de bombas e oe lavagens de caldeiras de iocomcuvas.
Rio de Janeiro, 25 de- setembro de
1947, 126.0 da Independência e 59. 0 da
R'epública.
go 87,

EURICO

G.

DUTRA

Clovis E'estana

DECRETO N.o 23.735........:. DE 26 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro R~nato
Maresti a pesquisar taguá, a1~güa e
associados no município de Sao Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o a-~t.

87, n.s I, da Oonstítuíçâo, e nas têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 (Cócligo de Minas),
Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cída'dão brasileiro Renato. Maresti a pesquisar taguá, argila e associados em
terrenos de José Alcântara Machado
Filho, situados no lugar. denominado
Vila Prudente, no distrito e município
de São Paulo, Estado de São Paulo,
numa área" de doze hectares e dois ares
(12,02ha) delimitada por um polígono
-irregular que tem um vértice a duzentos e cinqüenta e seis metros (256m)
no rumo verdadeiro trinta e sete graus
sudoeste (370 SW) do centro da tôrre número cinqüenta e oito m.? 58)
da linha subsidiária norte (N) da The
São Paulo Tramway Light and Power
C.o Ltd., e os lados a partir do vértice
considerado têm os seguintes comprt-
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mentes e .rumos: seiscentos e trinta
metros (630m), quarenta e cinco graus
sudeste (45°SE): duzentos e noventa e
quatro metros (294m), sessenta e CInCO
graus sudoeste (650 SW); cinqüenta e
dois metros (52m), quinze graus noroeste (15 0 NW); cento e trinta e dois
metros U32m), quarenta "e seis graus
e trinta minutos nordeste (460 30' NE);
qumhentos e Vinte metros (520m) ,
quarenta e cinco ,graus nordeste (45 0
NW); trezentos e cinqüenta metros
(350m), quarenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (450 30' SW) . cinqüenta e oito metros (58m) , trinta e
seis0 graus e trinta minutos noroeste
(36 30' NW).; cento e doze' metros
(112m). quarenta e três graus sudoeste (43° SW); cento e oito metros
(l(}8m) , quarenta e cinco graus no,
roeste (450 NW); seiscentos metros
" (600m), sessenta e cinco graus nordeste (65 0 NE).
Art. 2.° - O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,0{}) e será
transcrttn no livro próprio da Divisão de Fomento da Prôduçâo Mineral
do Ministério da Agr-icultura.
Art. 3.° - Revogam-s-e as disposições
em contrário.
~
Rio de Janeiro. 26 de setembro de
1947. 12$.° da Independência e 59. 0 da
Repúbl1ca.
EURICO

G.

DuTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.O 23. 736 ~ DE 26 DE
S'2TEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
José Chagas Filho a pesquisar areia,
argila, turfa e associados no município da Capital do Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, e nos têrmos dos artigos 152
,e 153 da Constituição, decreta:

Art. L° Fica autorizado o cídadão brasileiro Joaquim José Chagas
Filho a' pesquisar areia, argila, turfa
e associados em terrenos de sua propriedade e de Artur Acácia Bresser no
lugar denominado Eng-enheiro Goulart,
distrito de Penha de França, município da Capital do Estado de São Paulo.
numa área de cinqüenta e oito hectáres trinta e seis ares (58,36 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a oitocentos' e sessenta e oito metros (368m) no rumo vinte
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e seis graus e quarenta minutos nordeste (260 40' NE) do marco quücmét.ríco quatrocentos e noventa mais oitocentos e oitenta e três metros. ....
(km 49Q+883m), correspondente. ao
centro da estação de Engenheiro Goulart, da Estrada de Ferro Central do
Brasil, .na variante de Poá e os Ia.,
dos, a partir dêsse vértice, os seguiu..
tes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e noventa e três metros (393m) trinta e três graus e dez
minutos noroeste (33° lONW); cento
e quinze metros U15m).. dezesseis
graus e trinta e cinco minutos nordeste (16° 35' NE) ; duzentos e ol~
tenta e oito metros (288m)', oitenta e
cinco graus e quinze minutos sudeste (850 15' SE): cento e trinta e dois
metros (132m). sessenta e seis 'graus
e cinqüenta minutos nordeste
.
(660 50' NE) oitenta e oito metros ..
(38m); vinte e um graus e quarenta
minutos nordeste (21° 40' NE); duzentos e quarenta e cinco metros
(245m), setenta .e um graus e vinte
minutos nordeste (71° 20' NE); cento e cinqüenta metros U50m) trinta
e seis graus e vinte minutos noroeste
(360 20' NW) setenta e dois metros
C72m) , quarenta e cinco graus e quarenta. minutos noroeste (450. 40' NW)
atingindo a margem direita do rio
Tieté, rio acima, pela. mesma margem numa distância de treze metros . (13m); dêsse ponto prossegue o
alinhamento, com os seguintes comprimentos e rumos: setenta e cinco
metros (75m), quarenta e cínco graus
e quarenta minutos sudeste
.
(45° 40' SE); oitocentos e trtnta e
dois metros (832m) trinta e seis graus
e vinte minutos sudeste (36° 20' SE):
quatrocentos e trinta e três metros
(433m) cinqüenta e dois graus e trin.,
ta minutos sudoeste (520 30' SW);
trezentos e cinqüenta metros (350m),
Quarenta e dois graus e trinta minu.,
tos sudoeste (420 30' SW) .
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica déste 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 Agrfcultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposlcõcs em contrário.
~ Rio de Janeiro. 26 de setembro de
1947. - 126.° da Independencía e 59.0
da República.
EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEORETo N.o 23.737 -

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1,947
Autoriza o cidadão brasileiro José Bar
bo~a Vaz: de M e~iros Gomes a 'MS:
qUlsar agua mzneral no município
de Juiz de Fora, Estado de Mínas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO
87, n.c I, e nos termos dos artigos 152

153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidaaâo
brasileiro José Barbosa Vaz de Me.,
deíros Gomes a pesquisar água míne;
ral em terrenos de SUa proprieoane.
numa .área de um hectare quarenta
ares e cinqüenta centíares (1,405()
Iocal.zada na fazenda São Luís no
distrito e munlctpto d.e Juiz de Fora
Estado de Minas Gerais, delimitadá
por um polígono írreguíar que tem
um vértice a quarenta metros e ctn.qüenta centímetros (40,50nl) no rumo
magnético setenta e sete graus nor.,
deste (noNE) da extremidade sudeste
(SE) da extremidade do reservatório
da Estrada de Ferro Leopoldína Raüway, existente nas proximidades do
quilômetro' cinqüenta e dois mais
trezentos e dezessete metros. (km 52+,
317m) do trecho Juiz de Pora-Ooro,
nel Pacheco, e os lados a partir dêsse
vértice têm 05 seguintes comprímentos e rumos magnéticos: setenta-e
cinco metros e cinqüenta centímetros
(75,50m). onze gráüs e dezenove mi,..
nutos noroe-ste (11°19' NW); cento e
cinqüenta metros (150m), oitenta
um graus e dezoito minutos sudoeste
(81 0 18' 8W):
vinte e um metros e
dez centímetros (2'1,10m). dezoito
graus e vinte minutos sudeste <18°
20' SE); noventa metros (90m) , quatro graus e cinqüenta minutos sudeste (4°S,O'SE): cento e sessenta metros íl60m). sessenta e nove 'graus
nordeste (690 NE).
Art. 2.0 O título de autortzaçâo de
pesquisa, que será uma via aut.entlca
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros cc-s 30-0,00) e será
transcrito no livro próprio da Dlvísâo
de' Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1947. 126.0 da Independência e 59.0d30
República.
€

e

EURICO G.

DUTRA

Daniel de CarvalhO
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DECRETO N.O 23.738 -DE 26
SETEMBRO DE 1947

DE

AutGri,~a

O cidadão br.asi!eiro Seba~m
tião Fernandes de Olwetm a -pesquisar feldspato, quartzo e associados
ao município de Niterói, Esta.do do
Rio de -Janeiro

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37· n.? I, e nos têrmos dos artdgos 152 e 153 da Ce-nstituiçã.o, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleíro Sebastaâo "Fernandes de Oliveira a pesquisar feldspato, quartzo e
associados em terrenos de sua propriedade

situados no .lugar denominado

tro graus e treze minutos sudoeste
(34° 13' SW); quarenta e nove metros
(49 m) ouarenta e nove graus e doze
minut~s . noroeste (49012' NW); trin...
ta e quatr-o metros e cinqüenta C€!1t1metros (34,50 m) , quatro graus e vinte
e dois minutos nor-oeste (4° 22' N~1);
cinqüenta e noce metros (59 m) , vmte
e cinco graus e treze minutos nordeste .(25° 13' NE); trinta e doia metros e cinqüenta centímetros (32,50m),
três graus e dois minutos noroeste
(3°02' NW); trinta e oito metros e
sessenta centímetros (38,60 rm , qua ...
rente e cito graus e dez minutos no ..
roeste (480 10' N\V); trinta e cinco metros e set-enta centímetros (35.70 m) ,
oitenta e dois graus noroeste (82° NW):
trinta e cinco metros l35 rrn , setenta
graus e, cinqüenta minutos noroeste
(70050'NW); setenta e oito metros
(78 rm , setenta e nove graus e quarenta minutos sudoeste (79° 4ü'SW);
doze metros (12 m) ,. quarenta e um
graus e cinqüenta minutos noroeste
(41050' NW); cinqüenta e nove metros e setenta centímetros (59,70 mj ,
nove graus e quarenta. minutos nordest-e (9°40' NE); cinqüenta e sete
metros (57 m) , cinqüenta e ci~co minutos noroeste (55' NW); setenta e
sete metros e sessenta centímetros
(7'1,60 nn. sete graus e trinta .e c.~nco
minutos nordeste (7° 35' NE) ; cmquenta e quatro metros e. vinte centtmetros (54,20 m) , sete graus e trinta e
cinco minutos noroeste (7°35' NW) ;
quarenta : e quatro metros (~4 mj ,
quinze graus e cinqüenta minutos
.noroest (15.050'NW); oitenta e quatro
metros (84 rrn , sessenta e quatro graus
noroeste (64° NvV), duzentos e quinze
metros (215 nu, trinta e nove graus
nordeste (39° NE) ; dez metros cio m) ,
quarenta e quatro graus e vinte e dois
minutos sudeste (44° 22' SE) .
Art. 2.° 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 Min-eral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se ás disposições
em contrário.

Peudotiba, distrito e município de Ni-.
terói, Estado do Rio doe .Ianeíro, numa
área de doze hectares e vinte ares
(12 20 na) delimitada por um políg-ono
irregular que tem um vértice .no aü,
nhamento da direita da Avemda Ind-ependência, na direçã-o de quem .se
dirige da Estrada do Caetano Monteiro
pa.rà a Estrada Muríquí Gr~nd~, a em,
qüenta metros (50~), na dn:eçao ?lencíonada da interseção do dito alinhamento com o alinhamento da .díreita
da Estrada. Erigido-Tinoco na direção
de quem se dirige para a Avenida Independência, e os lados a partir do
vértice considerado, tem os seguintes
comprimentos e rumos magnéti~os:
quarenta e cinco metros (45 mj , tnnta
e neve graus sudoeste (39° SW); duzentos metros (2.00 m) , trinta e nove
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(39050' S"\V); dezoito metros '(18 m) ,
setenta e seis graus e cinqüenta
e otn;
co minutos nordeste (7·6Q 55'-NE) ;
trinta e um metros (31 m) , sete graus
e vínte e cinco minutos sudeste
(7025'·Sm;. vinte metros (20m), quatorza graus e vinte minutos sudeste
(14° 20' SE); noventa e oito metros
(93 m) , dezoito graus e trinta e dois
minutos sudeste (18032' SE); trezentos metros (300m) , trinta e cinco
graus e cinqüenta minutos sudeste
(35°50-' SE); noventa Ae quatro ~e.tros
(94 rrn , sessenta e tres graus e c~nco
minutos sudoeste 563° 05, SW);. trinta
e um metros e oitenta centímetros
<'3180 m) setenta e oito graus e um
mi~uto noroeste (78° 01' NW); trinta
e um metros (31 rm , oitenta e quatro
graus e cinco minutos sudoeste
(84°05' SW); vinte e nove metros.
(29 rru , seis graus e três minutos sudoeste (6° 03' S'V) ; trinta e uJ:!!
metros (31 rnj , treze graus e treze nunutos sudoeste (13° 13'SW); quarenta
e cinco metros (45 m) , oitenta e qua-

Rio de Janeiro, 26 de setembro. de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República,
EURICO G, DUTRA.

Daniel de Carválho.
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DECRETO N.? 23.739 - DE 26
SETEMBRO DE 1947

no

PODER EXECUnvO

DE

Autoriza o cidadão brasüeíro Antônia
Pereira de Matos a pesquisar pedras

coradas e associados no munícunc
de Jequitinhonha, Estado de Minas

Gerais.

rais,

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o arti-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
TI.o I, e nos têrmos dos artigos 152 e
153' da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Pereír a de M8.LQs a
pesquisar pedras coradas e associados
em rerrenos de sua propriedade, na Ia-,
senda Ilha Alegre. município de JeqUItínhonha. Estado
ce Minas Gerais,
numa área de cinqüenta 'e seis hecta-

res, trinta e dois ares e cinqüenta centeares

DECRETO N.o 23.740 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadâo ,brasileiro Luís F.
dos Reis Sobrinh6 a pesquiecr dia-o
mantes e associados no municipio
de Diamantina, Estado de .Minas Ge~

(56,3260 ha.r

delimitada

por

um quadrnatern que tem Um veruce
a oitocentos metros (SOOm.) no rumo
magnétaco setenta e cinco graus noroeste (75,0 NW) da confluência do
córrego Lagóa Grande na tagôa. -do
mesmo nome e oslaaos, a partir desse vértice Os seguintes comprimentos
e rumos magnettcoa: seiscentos e noventa e três metros (693). sessenta e quatro graus e quar.enta e cinco
minutos sudoeste (64,0 45' SW)· ser.ecentos e dois metros e cinqüenta centímetros
(702.50 m) . vinte e um
graus e dez minutos sudeste (21.0 10~
SE)"; 'setecentos e sessenta e oito metros (763 m) , setenta e seis graus e
quarenta e cinco minutos nordeste
(76.° 45' NE); oitocentos e sessenta e
três metros e trinta e um centímetros.
(863,31 mr , vinte e nov-e graus noroeste (29,0 NW) .
ArL 2.° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa ue qut-

nhentos e setenta cruzeiros .crs ..
570,00) e será rranscrrto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mimstério da Agrlcultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de setembro de
1947, 126,° da Independência e 59 ° da
República.
.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

go 87, n.v I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidad,w
brasileiro Luís F. dos Réis Sobrinho a
pesquisar diamantes e associados em
terrenos de sua propri-edade, situados
no lugar denominado Colônia, no distrito de Guinda, munícípío de Diamantina, Estado de Minas Gérais,em
duas diferentes áreas, perfazendo um
total de sessenta e dois hectares e cinqüenta ares (62,50 ha) assim definidas: a primeira o.a) com quarenta e
nove hectares e cinqüenta ares ....
(49,50 haj é delimitada por um retângulo que t-em um vértice a oitccer-,
tos e dezoito metros (318m) no rumo
magnético dezesseis graus sudoeste
(160 SW), da barra do córrego Bambá, afluente pela margem esquerda
do córrego. da Oclônia e os lados divergentes do "vértice coneíderado têm:
quatroc-entos e cinqüe-nta me-tros ....
(450m), oitenta e um graus sudeste
(81 ° SE) magnético; mil "" cem metros (LIOOm), nove graus sudoeste ...
(go SW) magnético; a segunda (2.:»
com treze hectares 03 ha) é constátuída por uma faixa de oitenta e CÜ1-'
co metros (35m) de largura e mil
quinhentos e trinta metros (1.530m1
de comnnmento contados para jusante do c-órrego da Colônia, seguindo' o
contõrno de sua margem esquerda, a
partir da barra. do córrego do Bambá,
sendo limitada lateralmente pelo contômo da margem esquerda do córrcgo
da Colônia e por uma linha paralela a
esta correndo na margem esquerda
dêste córrego.
,AJ:t. 2.°. O título da autorização de
pesquisa, que será u:na via autênti?a
dêste Decreto, pagara a taxa de seiscentos e trinta cruzeiros (Cr$ 630,00)
.e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 3,° Revogam-se as díspos-côes
contrário.
R-io de Janeiro, 27 de setembro de
194·7, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. . DUTRA
Daniel de Carvalho

em
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DECRETO N.O 23.741 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Luís F.
dos Reis Sobrinho a pesquisar diamantes e associados no município
de Diamantina, Estado de Minas Ge-

rais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, n.v I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituiçã-o, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luís F, deis Reis Sobrinho
a pesquisar diamantes e associados
numa área de vinte hectares (20 haj
em terreno de sua propriedade, situado no lugar denominado Barra ao Pecada, distrito e município de Díamantina, Estado de Minas Gerais, área essa constituída por uma raixa ce cento
e vinte cinco metros (125m) de largura-e mil e seiscentos metros (lSOOm)
de comprimento, contados para montante do ribeirão dos Caldeirões, seguindo o cohtôrno de sua margem e-squerda, a partir da barra do córrego
Antônio Pinto, sendo hmítada Iateraímente pelo contôrno da margem esquerda do ribeirão dos Caldeirões f'
por uma linha paralela a esta correndo pela margem esquerda desse .Ribeírão.
Art. 2.° O título da autortzaçào de
pesquisa, que será uma via auténtaca
dêste Decreto, pagará ri taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrrto no livro próprio da Divisão
de Fomente da produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 3.° Revogam-se as dtsposíçôes
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 27 de setembro de
194-"i, 126.C1 da Independência e 59.0 da
Repúblíca..
f

EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N,» 23.742 - DE -27 DE
SETEMBRO-DE 1947

Autoriza o cidadâo brasileiro ornxüao
Lima Cariiosc a vesquisar água mi~
-nerat no municipio de Campos de
soraõo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe-re o aí-tigo 37, número I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. '1.0 Fica autorizado o cícadão
brasileiro Orlvaldo Lima Cardoso a
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pesquisar água. mineral numa área de
nove hectares (9 haj , situada no jugar denominado Aguá-Santa. distrito
e município de Campos de Jórdào, EiS;--.
ta.do de São Paulo, e delimitada por'
um quadrado de trezentos metros
(300m) de lado, que tem um vcrncca trezentos e setenta metros (370m) '0
no rumo verdadeiro doze graus andeste (12° SE) da foz do córrego da .água...
Santa, afluente da margem direita êo
rio dos Marmelos, e cujos lados (ljY'er~
gentes desse vértice têm os seguintes
rumos verdadeiros: cinqüenta fi' sete
graus nordeste (57° NE) e trinta e
três graus sudeste (33 0 SE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código doe Minas.
Art. 3.° O título da autorização do?
pesquisa, qu-e será uma via autênuca
dêste Decreto, pagará a taxa de trezen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio ôa Dívásào
dê" Fomento da Produção Mineral do
Mímstérío da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dlsposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, -27 de setembro de
1946, 125.° da Independência e 53,° da
Repúbhca..
EURICO

G.

DUTRA

Daníel de Carvalho
23.7t~3
SE'l'Ej,\,~BRO DE

DECRETO N."

- DE. ';,7 DE
1947

Altera o art. 51 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 51, de 12 ae
setembro de 1934.

o

Presidente da República, usando
da. atrlbtúçào que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição decreta:
Art. 1.0 O art.. 51 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 54, de 12 de
setembro de 1934, passa a ter a se.,
gurnte redação:
Al't. 51. Além das aplicações
previstas em lei especial, o patrimônio do Instituto deverá ser
empregado, de modo que dele -se
obtenha o melhor rendimento:
a) em títulos de renda federal:
b) no arrendamento, ou venda
de habitações em conjuntos residenciais, adquiridos 0).1 construídos,
por iniciativa do Instituto; em
empréstimos para aquisição cu
de' habitações, por
iniciativa dos associados; e em
imóveis para instalação de seus
serviços ou locação a terceiros;

construção,

208

ATOS DO PODER EXECUTIVO

observadas, em todos os casos, as

DECRETO N.? 23,747 - DE 27
DE SETEMBRO DE 19<17
Suprime cargo eettnto

instruções expedidas pelo Depar-

tamento Nacional de Previdência

Social;
c) em empréstimos aos associacios, Fole-diante consignação em

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo 87, item I, da Constatuição, e nos
têrmos do artigo '1.0, alínea n, do Deereto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
194:1,' d-ecreta:
AtT. 1.0 Picam suprimidos 2 (dois)

fôlha;

d) em empréstimos aos sindicatos decempregaôcs em _estabe-

lecimentos bancários, mediantegarantia hipotecária, para nqulsíçâo ou construção de sua sede

cargos da classe F da carreira de Artífice do Qmu:'tl'Q Suplementar do Mi-

social, de acõrdo com as instru.,

nistério da Aeronáutica, vagos em
virtude das promoções de Mauro Ribeiro e Aristotelíno das Dores, devendo a dctaçâo correspondente 001'
levada a crédito de"! conta-corrente do
cuacro Permanente do referido JV;).r.
nistério ,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
1S47; 126D da Independência e 59° da

çôes expedtdas pelo Ministro do
'Trabalho, Indústria e Oomérc.o .

Art. 2.0 "Êiste Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, revcgadas as disposições em contrárto.
Rio de -.Iancdro, 27 de setembro de
1947,126,° da Indeuendêncía e 5ü.~ da
República.
EURICO G. DUTRA

NIcrvan Figueiredo

República.
EURICO G. DUTRA.

DECRETO N. o 23.744 - D.E 27 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede à. sociedade ,anônirna"City
ot São Paulo lmprovement'>and
Freenotâ Land Ccmpany Limiteti"

autorização -porc continuar a' tuncianar na República.

Não foi publicado ainda. no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.o 23.745 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede à, firma "Amorim: & Connmnhia LimitadaH autorizacão para
funcionar como empréea ~de navegação de cabotagem, de acôrdo com
o que prescreve o Decreto-lei nú1nero 2.784, de 20 de nO~Jem1Jro de
1940.
Não foi publicado ainda. no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 23.746 ..:-- DE 27 DE
SETEMBRO DE 1947
Concede à sociedade anônima "Serviços M oritimoe Camuyrano S _A. "
autori.:zação pw·a funcionar como
emoreea de navegação de cabotagem, de acô1'do com o que prescreve
o Decreto-lei n.O 2.784, de 20 de nO
vembrb de 1940.
.
R

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

Armando 'J'rompowsll:.y.
DECRETO N.? 23.748 - DE 27
DE Sb"'TEMBRO DE 1947
Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando:
da a tríouíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstttutçâo, e nos
têrmos do artigo 1.0. alínea n, do Deereto-lei n.s 3.195,
14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um)

cc

cargo isolado de Assessor de Direito
Aeronáutico, padrão K, do Quadro
Suplementar do Ministério da Aero..
náutica, vago Em' virtude da nomeação de Alfredo Veiga da Cunha Lôbo
para outro cargo, devendo a dotação
correspondente s-er levada a crédito
da conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçôes
.
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro d}
1947; 126.0 da Independência e 59.

de República.

Euruco

G.

DUTRA

Armando. Trompwsky.

DECRETO N.o 23.749 - DE 27
DE SETEMBRO DE 1947
Susmme cargo extinto

O Presidente da .c.epública, usando
da. atribuíçâo que lha confere o artigo 87, item I, da Oonstituíçâo, e nOS
têrmos do artigo 1.0, alínea n,) do De..
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ereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
Hl41, _decreta:

Arb. 1.0 Fica suprimido 1 (um)
cargo isolado de Tradutor, padrão J;
do QU2,dro Suplementar do Mtntsté-

rio da Aeronáutica, vago em virt'Ude
da exoneração de NG·,\!t8n de Oliveira Freire, devendo a dotação correspendente ser levada a crédito da con-

ta-cormtc do Quadl'o Permanenta do
ref-erido Minístér!o .
Art, 2,° R-Evogam-se as diSDO.5içÕêS
em ccntrárto.
~
Roia de Janeiro, 27 C·? setembro de
1947; 12()0 da Indeuendênela e 59° da
República,
•.
EURICO G, DUTIlA.

Armando TrompOwsky,

DECRETO N.o' 23.750 .',

DE

27

DE SETEMBRO DE 1947

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 2'1, item I, da Conetátuiçâo, e ncs
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-la n.v 3.195, de 14 de abril de
194.1, decreta:
Art, 1.0 Ficam extintos 3 (três) car.,
gos da classe I da carreira de Dentista do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutíca, vagos em virtud-e das promoções de Augusto Tito
de Oliveira Lemos, Gilson de Castro
e Alberto Biolchínt Filho, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta-corrente do mesmo
Qua·dro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposiçêes
.em contrário.
Rdo de Janeíro, -27 de setembro de
1947; 125° da Independência e 59° da

República.

EURICO G, DUTRA,

Armando Trompowsky.

DECRETO N.o 23.751 - DE 29
SETEMBRO DE 1947

DE

Suprime cargos extintos

O presidente da República. usando
da atrtbulção que Iha confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 1. 0, alínea 11 do Decreto-Ieí n. ° 3,195, de 14 .íe abril de
~941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos 145 cargosda classe E, doS, quais 19 vagos
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pelo Decreto-lei n.c 9.570, de 12 de
agôsto de 1946, e 126 vagos em virtude da exoneração de Agenor .Jardrm
Albertina de Matos, Albe~·to- José A~~
Vê-E, Alclna de Toledo César, A\rla Ribeiro Leite, Amélia Pacheco, /\'1a Dóna de Mesquita Barros, Anõôníc Pinto de Morais Júnior, Arací Sampaio
Mata, Argemira R. P, Nev-es, ê.rmando Munhoz Oliveira, Artur de Lemos
Saldanha, Arcendína de Carvalho
~a,scimc-nto. Bento de Sousa Esptrlto
Santo,
Branca de Araújo Hurnmel
Carmem Ventura, Cecília Baú")()sà
Otranto, Celeste Sampaio Viana Barb?S3.: Oortna Ang121a Ralmundi, G:'€Scencio Leonardo Spma, Dalva Machado, Delta de 1'101'ais, Dilermano
B~ze~'ra B2.StOS de Oliveira, Dírceía
}'(,!):;elTo dos Reis, Dolorcs Blasco 80-Ier. Dera de Aguiar Whitaker, ~igl:n'
de Alencar Sabóia, Edita Rosseto, Elsa

Peixoto Gouveia, Eugênia Rose Euránía Garcia, Pádua acar. Fani' .j aní,
Padilha, Francisco Paz Vidal, Helena
D~l:nont Siqueira,. Helena Vampré,

Hilda Mata Vuono de Sousa, Iracema
carvalho Alvarenga, Irma Gtancoü,
Izelda Palma Períssínoto, .Iancüra
Mendes Castilho, João Batista Lisooa
João Gualberto Pinto Moreira, José
Chazan, José da Silva Charlack, .jo-.

seüna Salvatore Berquó, -Iulíeta de .àlmeída, Julieta Teixeira, Lavíma de

Quado:os Carvalho, Lonilda Tadde das
Reis, Leontina César, Luci Rocha Mo~
reira, Luís Costard, Luís de Fl't;;itas'
Marcího Blssaco, Márcio Fagundes'
Maria Aparecida de Barros SantiagO'
Maria Aparecida Toledo, Maria "Ester_
do Amaral Gurgel, Mar.at.joanita de
Carvalho Moreira, Maria de Lourdes
Guilherme, 1\1aria de Lourdes' Martins, Marta Olívla IvIi1ani, Maria Sampaio, Marma Borges, Matálde Ouri Pu:'
licastro, Matll-de Navarro, Nílt.on SH""'
v-eira, Noêmtg
Aparecida Blancc,
Paulo Antunes de Oüverra; Paulo Fi·
~oti, Plauto da Costa Barreto, Rtccíe1'1 Zanon, Rita Vieira de Castro Ruí
Correia de Silos, Rute de Alb:lQUe,;:'que, Salvador Maetorflo, Sílvio ci:c. B3r~
1'03 Marques, Tércio Mata vuono, Teresa Benesí . Ribas Pimpão, Tosca Simi, Vitória Jand, Zoraió.e A. da Silva.
Kleber, Paulo Guaract Silveira, promoção de Afonso Lopes de Barros, Ana
Ptetrângejo Tálamo. Ananias 0;lC,-0 de
Sousa, Aatôrua Pitareli, Antonts-r.a,
-Roberti, Antôni-o Munhoz Munnoz, ex;
mínia do Amaral Cunha Branca
Marcondes Machado, Braailtna Pf::rcíra Vieira Albertini, Carmem de Me1-0, Cássio da Silveira Brit-o, Cecília
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Rossi, Daniel Horta O'Leary, Dioeama
Ribas de Oliveira; Durval F. lVLu!,ins
de Siqueira. Guilherme Spilborg do
Amaral, Hebe Artigas Martins, HeI€'na Magnaní Mariellí, Helena Rocha
dos Santos, Herondi Lourdes Bastos,
Indiana Prance Pereira. João P'ranoísCo Cuba dos Santos Filho, Joaquim
Marinhoide Carvalho Filho, José FIonór!o Coelho, José Lsão Silos .J1.:\'1i0r,
Judite Norris, Luci LUz Leite, Lúcia
Correia Alvarenga, Manuel dos Santos. Marta da Conceição Roo r íaues ,
Mar.na Pítareli, Matilde Gomes RiGí:'i_
1'0, Napoleão Pereira Martins, Pedro
Riccó, Rafa,~l Mareílio, Regi'na, Eicu-'
do,
Valtnda César da Silva r'ecraz.
Válter Vieira Pezorú, Vicente Arrenao

e vtcenti Paulo Aparecido Filho

~

no-

meação para outro cargo de Esteja
Maria Luísa Leckíe Sílvaíra e Alv.u o
Teixeira da Costa; 28 cargas da (~.:.iJS
se 'F, vagos em virtude da exonet'açào
de Carmem de Melo, Cássio da Silveia-a Brito. Oecília Rossi'; Durval I.
Martins de Siqueira, Guilherme =;t;i}1001'g do Amara.l. Hece Artigas )h,rtíns, Helena Magnant Marleli, H"!-I\,Il.di
Lourdes Bastos, Indiana Prance
Pereira, Joaouím Marinho de J 'I.....·v·l,.ilha Filho. João Francisco OUJa, dos
eentos Filho, José Honómo Coelho,
José Leão Silos Júnior, Judíte
)rr13.
,LJ.!<:Í Luz Leite, Lúcia Correia Atvae-engu, Maria da Conceição Rodrtgues,
Marina Pitarelri. Manuel ias Santos,
Matilde Gomes Ribeiro, Napoleão Pereíra Martins, Pedro Ricó, Rafael Marcílío,
Regina Bicudo, Vallnda César da Silva
Ferraz, Valter Vieira Pezont, vtcente
Aríenzo e Vicente Paulo Aparecido
Filha; 18 cargos da classe G, vagos em
virtude da exoneração de Alice Fimentel, Diva .Iunqueíra de Carvaiho,
Ercílio Monteiro dê Oliveira, Geraldo
França. Giúmar âes, Inês Horta O'Leaa-y, Joanita Bodé, José Ribas Pimpão,
Odete
Carneiro da Cunha {.~l').;ns
Pazzamese, 'promoção de Hilda Fv rnandes da Silva, Leví Gouveia s-oís,
Ma.ria da Conceícâo F. Guilherme,
Mário Passos, Ormtnda Soares Nct.c,
Regina Marques e Teodoro Martinez
e ncmeaçâo para outro cargo de -toão
<1e Toledo Fernandes e P-2d1'0 'la Stlva Oliveira, e 8 cargos da classe H.
vagos em virtude da exoneração de
Lsonor Gcncalvea Cruz, Levl Oouveta
Próis, Marta da conceição F. Guilherme, Mário Passos. Ormlnda Soares _Neto, Odilon de Amaral, Regina
Marques e Teodoro Martinez, todos
da carreira de Escriturário do ~ua~
dro
Suplementar do Ministério do

Trabalho, Indústria e Ocmér-no, de ..
vendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente
do Quadro Permanente do refecíno
Ministério.
.
Art. 2. 0 Revogam-se as dtsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de eet.. imbro
de 1947, .126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

M orvan Fiçueiresío,
DECRETO-LEI

N.O 23.752 SETEl'lIBRO DE 1947

DE

29

DE

Suprime cantos extintos
O Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo
87, item I', da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n do Decretolei n.c 3.195,_ de 14 de abrfl de 1941,
decreta:
,Art. 1.0 Ficam suprimidos 7 cargos
da classe B. vagos em virtude da ~xo
nerncão d2 Benedito Fonseca, Euclides
Pintõ de Siqueira, Maria Campanela,
Nelson Guárita e Roderico Pereira
Leite e promoçâotde Antônio Daniel
Garcia e Félix José; 11 cargos da
classe C, vagos em virtude da exoneração de Antonieta Antunes de Campos,
Antônio Daniel Garcia. Cândido Antônio, Carlos .túúo: de Almeida, Do..
leres de Almeida, Guilherme Augusto
Gouveia, Homero vesconceio; Gonçalves, José VitoFerraresi. Lúcia T~~
. gherl, Mário Ca valheíro e Núncio Ditanó: 14 cargos da classe D, vagos em
virtude oa-exoneracêo de Alcides Decanzillcque, Ana Maria Marln. Antônio Fernandes Bravo. Daniel Rodrigues, Elpídio Hermógene, da Silva,
José Castanheira, Luis Lessa, Maria
Peres Galera Beraldo, Pedrlna Eirale
de Almeida e Rafael de Almeida. falcclm snto de Joaquim Ferraz e premocão de Antônio Alves da Silva, Cle ..
risse Silveira Garrido e Manuel de
Almeida: 11 cargos da classe E, vagos
em virtude da exoneração de Amado
Vale da Luz, Antônio Alves da Silva,
Olarlsse Silveira Garrido Edmunâo
Granville Sobrinho Jarbas Ramos,
José Eugênio Cursíno, José Nesi, Manuel de Almeida, Raul Saldanha Mora,
Rubens AntõnioFeijó e Sisino Jambeiro Gomes Filho e 11 cargos da.
classe F. dos quais 6 vagos pelo D:-.ereto-lei n.o 9.570, de 12 e agôsto de:
1946, e 5 vagos em virtude da aposentadoria e Leopoldo .Geiger e exo..
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neração de Afonso Nunes da Silva,
Alberto Aménco Blois, Antônio Lopes
de Azevedo e Paulo Heitor Senuonato
todos da carreira de Auxiliar de Esorita do Quadro Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
corrente do Quadro Permanente do
referido Mmístérto .

Art. 2.° Revogam-se as d.sposições
em contrário.
Rio -de Janeiro, em 29 de setembro
de J.947, 126.9 da Independência e 59.c
da República.
EURICO G,

DUTRA.

.TYlorvan Figueiredo.

DEiOR,E'DO N.o 23. 753 ~ DE 29 DE
SETI:MBJW DE 1947
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DEGRETO N.« 23, 754 ~ DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Suprime cargo extinto.
O Presidente da República, usando
c18, atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constátuíçãc e nos
têrmos do ae-t. 1.0, alínea n do. Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta.:
Art. Lo :É' suprimido 1 cargo da.
classe D da carreira de Motorista do
Quadro Sup12mentar do Ministério do
'I'rabalno, Indústria e Com-ércio, v:a, go em virtude da excne,. .. ),0 de Nélson Mendes 80aK'8, ficando sem aplicação a dotação correspond-ente,
Art. 2.° Revogam-se as díspcsiçôes

em contrário,

Rio doe Janeiro, em 29 de setembro
de 1947, 126,° da Ind-ependên-cia e 59.0da Repúblíca.
EURICO G. DuTRA.

Morvan Figueiredo.

Suprime cargos extintos.

O Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n do DoE'~
creto-Jed n,v 3.195, de 14 de abril de

1M1, decreta:

Art. 1.0 Flcam suprimidos 2' cargos
da classe D, vagos em virtude da exoneraçâo d-e Francisco Cabral Alambert e Orlando Alfonso; 4 cargos da
classe E. vagos em virtude da excne"facão de Estevam Brandi, Pascoal
Ocnstanzc, Ramiro Tegacíni e Saul
Fernandes Pedrosa : 2 cargos da classe G, vagos em virtude da exoneração
de 'Irrancisco Pentes Martins e Jo-ão
'Marques: 2 cargos da classe H. vagos
em virtude da exoneração de Luiz TagIier! e Mário Augus-to Fonseca e 1
cargo da CI8.SS'8 I, vago pelo Decretolei n.e 9,570, de 12 de agôsto d-e 1946,
todos da carreira de Dactdloscopista do
-Ouadro Suplement ar do Ministério do
"Trabalho, Indústria e Comércio. de-

vendo

a dotação corr-espondente ser

lenda a crédito da Conta Corrente do
,Qua,dro Perman-ente do referido Mi-

nistério.

Art. 2.° Re-vogam-se as disposições

em contrário.
Rio de .rane-ro, em 29 de setembro
doe 1947. 126.° da Independência e 59.°
da Repúolíca.

DECR.ETO N.o 23. 755 ~ DE 29 DE
SETEMBRO'DE 1947
Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o . artigo 87,' item I, da Constituíçâc e nos
têrmos Ç.O art. LO, alínea n do' De..
ereto-lei n.v 3,195, de 14 'de abril de
1841, decreta
Art. 1.0 São suprimidos 5 cargos
da classe B, dos quais 1 vago pelo
Decrete-lei n.v 9,570, de 12 de agôsto
de 1946 e 4 vagos em virtude da exoneração di: Antônio Alcindo Dias, Benedito da Silva, Mauricio Gonçalves'
do Naseímento e Nelson Alves de Araújo e 23 cargos da classe C, vagos em
virtude da eXon€'Tação de Albino An ..
tônio Ribeiro, Alvaro Teixeira da Cos"
ta, Anselmo Gerardo. Antônio de Olíveira; Antônio Rodrigues, Carlos Travassos Prado, Francisco de Paula Marques, João Pinto da Costa, João Tomazin Ftorfoto. Jos-é Olívérío, Miguel
Francisco da Costa. Romualdo Pinto
de Oliveira Sá, Silvio zanon e promoção doe Antônio Batista doe. Sousa; Bernardino Gomes, Olementdno LUIZ da
Silva, Deohndo de Miranda Nativídade, Djalma Basilio, João de ALbuquerque Guimarães, Josino Soares

Dantes. Laureano Antônio Barbosa,
Manuel

Felipe

da

Oosta

todos da

e

VaI ..'

EURICO G, DUTRA.

demar Garcia,

carreira de

M orvan .Figueiredo.

Ministério do Trabalho, Indústria e

S-ervente do Quadro Suplementar do
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Comércio, fícandn sem aplicação a. dotaçâo correspondente.
Art. 2,° Revogam-se as dtspcsiçôes
em contrário.
Rio de .Janeíro, em 29 de setembro
de 1947, 125.° lia rndepeneêncta e 59.0
da República.·
Ermrcc G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N. o 23.756 _
S::;;TEl'IIBRO' DE

DE

29

DE

1947

Suprime cargos extintos,

O Presidente da República, usando

da atribuição qus lhe contere o artdgo

87, Item I,

da Conatnuição e

n03 têrmos do art. 1. o. alínea n do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abrü
.de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos' 2 Ca1'~
gOS de Diretor, padrão R, 'lagos em

virtude da aposentadoria' de Francisco Antônio Coelho e Osvaldo Soares; 1 cargo de Inspetor Chefe, padrão M, vago em virtude CIO falecimento de Henrique Eboü: 2 cargos
de. Inspetor Regional. padràc K, vagos em virtude da aposent aaorta de
Raul Domingues Uchoa e nomeação
para outro cargo de Bamuel Henrtques da Silveira Lôbo e 1 cargo de
Telefonista, padrão D, vago em virtude da exoneração de Laura Saldanha da Gama Mora, todos do
Quadro

Suplementar

do

Ministério

do Trabalho, Indústria e' Comércio,
devendo a dotação correspondente
ser l-evada a crédito da Conta. Corrente do Quadro Permanente do. re-

ferido Ministério,

Art. 2.° Revogam-se as d.sposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da RepÚblica.
EuRICO

G.

Morvan

DE

DE

29

DE

1947

Suprime cargos extintos.

de 1941, decreta:

em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de s.vembro de
1947, 125.° da Independência e 59."
da República.
EURICO

DUTRA.

Presidente da República, uS::3..n do
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constnuícâo e
nos têrmos do art. 1.0, alínea' n 'do
Decreto-Iet n.o 3.195, de 14 de abril
O

da exoneração de Breno Pinheiro
Machado Ribas, Cid Silva, Enéias
ele Paula Albuquerque, Faíix Ribeiro
da Silva Júnior, João Acacio Mar_
chesí, J-osé Alves Mata, José Nogueira
Soares, Luís de Andrade Carvalho,
Paulo Augusto Monteiro de Banas,
Peu!c Augusto do Nascimento, Re~
bêlo Poletti, Rubens Rodngues Tôr~
res e promoção de Regma.do Maugelo Al!en; 18 cargos da orasse L,
vagos em virtude da exoneração de
Djalma Raposo Jordâo de Magalhães,
Eduardo Capítaní Altilio, Godin
Sampaio Viana, João Fancísco de
Carvalho Filho, José Ba-rros de Amaral, José de Oliveira Pigueu-edo, Mário de Morais Novaís, Nérto Siegfried Wagner Battandieri ; Ofir Leme
Gonçalves, Olavo Leonel de Barros,
Renato do 'Amaral, Ro'oert.o Whately, Simão Eugênio de Oliveira Lima
Junior, Tito Livio Brasil, e premoçâo de Alcebtades COl'TE:ia Btt.tencourt,
Benedito Correia Sampaio, João Alvaro Botelho de Miranda e Rubens
Prestes Franco e 5 cargos (ia classe
M, vagos E-m virtude da exoneração
de Ajcebiades Correia Bittencourt,
Benedito Correia Sampaio, Carlos de
Oliveira Coutinho, João Alvaro Botelho de Miranda, Júlio Tintone
Rubens Prestes Franco, todos da carreira de Procurador do cuecro Supl-ementar do Mmistér.o -ao 'Trabalho, Indústria e Comércio, devendo a
dotação correspondente -er .evada a.
crédito da Conta Corrente <lo Quadro,
Permanente do referido Ministério.
Art. ·2, o Revogam-se as casposíçêes

G,

DUTRA.

Jl.:[01'Van

F'l;Juei1'édo.

DECRETO N, o 23.757 SETEMBRO

Art. 1.0 Ficam suprimidos 13 car,
gos da classe J, vagos em virtude

DEORETO N." 23.753 - DE 29
SETEMBRO DE 1947

DE·

Su/prime cargos extintos.
O Presidente da República, usando'
da atribuição que -lhe contere 0 art. 87,
ítem I, da Oonstltutção. e nos termos-do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei
número 3.195, de 14 a-e abril de 1941,

decreta :

Art. 1.0 Ficam suprímídos 2 cargos-

de Diretor, padrão N, vagos em vir-
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tude da exoneração de Angelo Zanini
.e Renato de Castro Lima e 3 cargos
de Chefe de Divisão Regional do 'rrab~lho, padrão K, vagos em virtude da
exoneração de Francisco Luca, João
Francisco Cuba.
dos Santos ·Filho e
José Nepomuceno de Freitas, todos do -;
Quadro Suplementar do Ministério do

'I'rabalno, Indústria e Comércio, devendo a dotação correspondente ser I€!-vada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do rercndo Ministério.
Art. 2.°' Revogam-se aIS disposições

<ia Quadro Suplementar do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em virtude da promoção de David
Eulália de Sousa, devendo a dota-ção
correspondente ser l-evada a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1S4:7, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de

1947, 125.° da Independência e 59.0 da

República.

DECRETO N." 23.761 -

Morvan Figueiredo
DE

Suprime cargos extintos.

O Presínente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei
número 3.195, de 14 d-e abril de 1941,

decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos
da class-e C, da carreira de Patrão do
Quadro Suplementar do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, vagos
em virtude da promoção ele Manuel
Alves Bezerra e Dilerman Peixoto de
Medeiros, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conto, Corrente do Quadro Permanente do
referido Ministério.
Art. 2;0 .Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de"Janeiro, 29 de setembro de

1947, 126.° da Independência e 59.° da

República.

Etmrco G.

DE

29

DE

SETEMBRO DE lN7

EURICO G. DUTRA

DECRETO N," 23.759 - DE 29
SETEMBRO DE 1947

G. DuTRA

lVIorvan Fiçueíredo

Suprime cargos extintos.

O Presidente da República, usando
da atrrouiçâo que lhe confere o
tigo 87, item I, da Oonscttuiçâo e nos
têrmos do art , 1.0, alínea -n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
.AJ:t. 1.0 Ficam suprimidos, na carreira de Gráfico, do Quadro SU:R1emental' do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, 1 (um) cargo da
classe C, vago em virtude da promoção de Oscarma de Carvalho Dias, e 7
(sete) cargos da classe D, vagos em
Virtude das promoções de AltairPereíra Machado, Aristides José da cruz,
José Fernandes Custódio, Rubens Brasil, Nestor Dias Pais Leme, Claudionor Marques Saraiva e Osvaldo André Salgado, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do Qu&dro Permanente do mesmo Mímstérío.
Art. 2.0 Revogam-se as .usn.etcoes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da, Jcepúblíca .

ar-

EURICO G. DUTRA.

DUTRA

Benedicto Costa Netto.

Morvan Figueiredo

DECRETO N.O 23.760 .--:.- DE 29 DE
SETEi'11ERO DE 1947
Suprime cargo extinto.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e nos termos
do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei
número 3.195, de 14 de abril de 1941,
drereta:
Art. 1.0 Fica 'suprimido um cargo da
classe H, da carreira de Farmacêutico

DECRETO N,» 23.762 - DE 29
SETEMBRO DE 1947

DE

Revoga o Decreto n.o 2.5{J,2, de
16 ele março de 1S38.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Oonstltuíção, de-

ereta:

Artigo único. Fica revogado o Deereto n." 2.502, de 16 de março de
1938, que autorizou o cidadão Aurélio Ferreira a comprar pedras precío-
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sas, nos têrmos do Decreto-Ieí número 466, de 4 de junho de 1938.
Rio de Janeiro, em 29 de setemcro
d.e 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

roce Vieira Machado.

DECRETO N.o 23.763 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza' MUTilo Lacertic a pesquisar

oraua,

DECRETO N.O 23.763 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 19.463, de 17 de
agôsto de 1945.

Não foi publicado ainda- no Diririo
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 23.769 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 18.495, de 27 de
abril de 1945.

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

Não foi publicado ainda no Diário
Ojicialpor falta de pagamento.
DECRETO N.? 23.770 -

DE 29 DE

SETEMBRO DE 1947

DECRETO N.' 23.764 - DE 29 DE
SETEMIBRO DE 1947
Autoriza Paulo Figueiredo a pesquisar
água mineral.

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

DECRETO N.O 23.765 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza José Rodrigues .ie Oliveira
" pesquisar calcário.

Não foi publicado ainda no Diário
Ctícuü por falta de pagamento.

DECRETO N.' 23.766 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza Serrana S. A. de Mincmção
a pesquisar amaiita.

Não foi publicado ainda- no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 23.767 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza Bmmréea Henrique Lage a
pesquisar minério.

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

Retifica o art. 1.0 do Decreto núme~
ro 22.206, de 30 de novembro de
1946.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-

go 87, n.o I, da Constdtntção e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de
janeiro de 191,() (Código de Minas) de-creta:
Art. 1.0 Fica retificado o artlgo prtmeíro (1.0) do Decreto vinte e doís
mil duzentos e seís (22.206), de trinta
(30) de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis (1946), que passará a
ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão 'brasileiro Anuindo Ramos a pesquisar areia quartzoza numa
área de noventa e nove hectares, cinqüenta e nove ares e vinte centíares (99,5920ha), Em terrenos do Sítio Barranco, distrito e município de
São Vicente, no Estado de São Paulo
e delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no marco quilométrico número dezenove tn.o 19) da
Estrada de- Ferro Sorocabana, no ramal Santos-Juquíá, e os lados, a partil' dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos
e cinqüenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (257,50m)·, setenta e cinco
gTaus e quarenta e cinco minutos "Udoeste (75°45'SW): trezentos e setenta. e nove. metros (379m), quatorze
graus e trinta minutos sudeste
(l4°3ü'SE): trezentos e noventa e nove
metros (399m), sete-nta e -cinco graus
e trInta minutos sudoeste (75°30'SW);
cento e trinta e quatro metros (l34m).
quatorze graus e trinta minutos su-
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.dceste (l4°30'SW);

duz-entos

e

ein-

.qüenta e oito metros (258m), setenta
graus e trinta minutos noroeste ....
(70030'NW); trezentos e noventa me-tros (390m), oitenta e quatro graus
sudoeste (84°SVin; cinqüenta e Cll1CO
metros (55m) , cinco graus e trinta e
.einco minutos sudoeste (5°35'SW) ;
quatrocentos e oito metros (408m),
oitenta e nove graus e vinte e cinco
-mínutos nordeste (89 D25' NE) ; duzentos e noventa e quatro metros (294m),
cinqüenta e um graus e vinte e cinco
minutos sudeste (51°25'SE); cento e
.quatorze metros e cinqüenta centíme.tros (l14,50m), dois graus e trinta mí.nutcs sudeste (2°30'SE); oitocentos e
quinze metros (315m), sessenta e oito
graus sudoeste (63°SW); duzentos e
cinqüenta e dois metros (252m), quarenta ·e cinco. graus sudeste <45°SE);
seiscentos e vinte e dois metros e cE1.qüenta centímetros (622,50m), S~S3en
ta e cinco graus e cinqüenta minutos
.sudeste (65°S0'8E); qua trocantos e
-vínte metros (420m) setenta e sefs
graus sudeste (76°SE); trezentos e no'venta e seis metros (395m), ciuqüen-

-ta e dois graus e quinze rranutos, nordeste (52°15'NE) . Da extremidade dêsse último lado, ao vértice de partida.
Art. 2.° A presente -euncncõ,o de
Decreto não fita sujeita a pagamento
.de taxa, na forma do art. 17 do co.dígo de Minas.
Art.. 3.° Revogam-se as disposiçõ-es
em ocntrár!o .
Rio ce Janeiro, 29 d-e setembro de
1947, 126.0 da Independência, e 59(> da
Repút.Iica ,
EU1UCO

G.
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caulim e associados-no distrito de Fer..
rarra, munícípío de Campo Largo Estado do, Paraná.
'
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1947, 126.° da Independência. e 59.0 da
República.
Enruco

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO

N.o

23.772 - DE 29
1947

DE

SETEMBRO- DE

Retifica o Decreto n.O 23.329, de 14 de
julho de 1947.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I da Conetituícào. decreta.r
Art. 1.0 Afunção de medíc- reterênela XXVII,· transferida pelo Decreto
Il.O 23.329
de 14 de julho ce ) 947.
para a 'r'abela Numérica Suprementar

de Extranumerártc-menaalista da Divisão do Pessoal do Departamento de
Admlmstração do Mlmstertc da. Agncultura, pertencia à Tabela congênere
do Distrttc do Centro da Divisão de
Fomento da Produção Mmeral do-Departamento Naolonru tia e'roducâo Mineral, do mesmo Mn.ister!o e não como
constou do art. >" c do referido Decreto. Art. 2.° O presente Decreto vigora
a partir de 1 de agôsto de 1947,
Rio de Janeiro. 29 ue setembro de
194·7, 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DUTRA

Daniel de ccroaino

DECRETO N.o 23.771 SETEMB:::tO DE 1947

DE

29

DE

:'Declara sem efeito o Decreto míme~
ro 23.284, de 8 de julho de UH7.

O Presidente da República. usando
-da atribuição qu&:. lhe confere o artigo 87, n.c I, da Cônatituíção e nos têrmos do Decreto-Ieí D.O 1.9~5, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas} e
tendo em vista o. que requer o interessado no DNPM-3. 784-47 decreta:
Artigo único Fica âeclarado sem
-efelto o Decreto número vinte e três
mil duzentos e oitenta t:. quatro ....
<23.284), de oito (8) de~ulho de mil
novecentos e quaren:..a e sete (1947) •
.que autorizou o cidadão n.nsnctro Síl-

-via Antônio Dallagrana a pesquisar

DECRETO N.o 23.773 - DE 29 DE
SETEll1BRO DE ,1947
Declara de utilidade pública; terreno
no Núcleo Colonial do Tinguá.
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N.? 23.774 DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Outorga a Leonardo Falaoeia, ou
emaréso: que organizar, concessão
para o aproveitamento da cachoeira. de Santo Antônio, no ribeirão
do mesmo nome, Distrito e Municipio de Congonhas do Campo, Bstado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 87, Inciso L, da Oonstituíção e
nos têrmos do" artigo 150, do Código

de Águas, decreta:
Art. 1.0 I!: .cutorgada a Leonardo
Falabela, ou emprésa que organizar,

respeitados os direitos de terceiros
anteriormente adquiridos, concessão
para o aproveitamento U'3 energia
hidráulica da cachoeira de Santo An-

tônio, no ribeirão do mesmo nome,

Distrito e Município de Congonhas
de- Campo, Estado de Minas Gerais.

§ 1. o O aproveitamento cestína-se
a SUpl'Ü' de energia as indústrias do
concessionário, assim .omo . fornecê-

la, em alta tensão, para serviços públicos e de utilidade pública que ío-

i-em expressamente autorizados pelo
Govêrnc Federal.
, § O suprimento de energia necessário aos serviços de eletricidade do
Município de Oongonhas co Campo
terá preferência sôbre os demais serviços públicos e de utíhdace pública
que venham a ser autorizados na
forma do parágrafo anterior .
~ 3. o Em portaria do Mtrnstrc da
Agricultura, por ocasião da aprovação- dos projetos, serão detcrrmnadas
a altura da queda a aproveitar, a
descarga e a potência concedidas.
Art. 2. <> Sob pena de caducidade
do presente· título o concessionário
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de
Aguas, dentro do prazo de trinta
(30) dias após a sua publicação.
II Assinar o contra-o disciplinar da concessão dentro' do prazo
de sessenta (60) dias, contado da
data em que fôr pubhcada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
UI - Apresentar o mesm-o contrato à Divisão de Aguas, para os
fins de registro, dentro dos sessenta
(60) dias que se seguir em ao registro do mesmo no Tribur.a; de
Contas.
IV _ Apresentar, em três (3) Vias,
à referida Divisão de Agnas. dentro
do prazo de um (1) ano, contado da
data da publicação de presente decreto:
a) dados' sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem
e à de cheia, bem como )'i variação
do nível dágua a montante e a
jusante da. fonte de energia a ser
aproveitada;
b) planta em escala razoável da
área' onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo ~ parte

atingida pelo. remanso da barragem

e perfil do no a montante e a ju..-

sante do local do aprovenamentgc) método do cálculo da barragem, projeto, épura, justificação do
tipo adotado; dados geológtcos relativos ao terreno em que será cons.,
truída a barragem; cálculo e dl...
mensíonamento .das comportas, aduias, tomada dágua 'e .;E'n""l de derívaçâo: seções longitudinais e trens,
venais, orçamento; disposições que
a.'3S2gUY\~m
aconservaçao e a livre
circulação dos peixes;
d) conduto forçado:
cálculo e,
justificação do tipo adotauo, planta
e perfil das escalas seguintes: P~Wa..
as plantas, um por duzentos (1/200).
para os perfis, horízontal, um por
duzentos 0/200)

e vertical, um pOI""

cem (1/100); cálculo e desenho do assentamento e fixação dos blocos de
ancoragem, orçamento;
e) edifício da uzlna: cálculo, projeto e orçamento: turbina: justificação do tipo adotado, seu rendimento
em cargas diferentes, em múltiplos de
1/4 cu 1/3 até plena carga; indicaçãoda velocidade caracrístãca de embala'..
gem ou dlsparo ; sentído. de rotação
e indicação do engu límentc com 25'10.
50% e 100% de carga; características
de seu regulador e aparelhos de me..
dição: de sonho da turbina e discrí-,
minaçâo do tempo de fechamento; ca., .
nal de fuga, etc., orçamentos respectivos;
f) geradores: justificação do tipoadotado; potência. tensão, fator de
potência,
rendimento em diferentes
cargas core COS 0 = 0,3 freqüência;
g) exaitatrrz: tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento;
h) transformadores: as mesmas exí; .
gêi.. .elas feitas para OS geradores:
i) esquema das ligações, indicação
da. linha de alta tensão de transmís88,0' pararaios ; cálculo me-cânico
e
elétrico da linha de transmisão com
fator de potência igual a 0,3 para
p-erda de potência, fênsâo na partída
e na chegada, distância entre os coudutores, projeto dos suportes; orçamento;
j) memorial justificativo, incluindo
orçamento global detalhado de tôdas.
as partes do p-rojeto, bem como das
desapropriações a fazer.
V ~ Obedecer, em todos os projeto-s, às prescrições de ordem técnica.
que forem determinadas pela Divisão
de Aguas .
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Parágrafo único. Os prazos a que
Sê refere este artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro. da Agricultura.
Art. 3. 0 A minuta do contrato dísciplínar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agrtcultura.
Art. 4. o O concessionário fica obrigado a construir e manter nas proximidades do local do aproveitamento
onde e d-esde quando for determinado
pela Divisão de Aguas, as instalações
necessárias a observações Ilnímétrrcas
e medição de descarga do curso dâgua que vai utilizar 'e a realizar as
observações de acôrdo com as instruções da me~ma' Divisão.
_
.
Art. 5, o A presente concessao vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisã-o de Aguas .
Art. 6. 0 As tabelas de pre-ço para
fornecimento de energia em alta tensão a serviços públicos e de utilidade
pública, serão oportunamente fixadas
pela Divisão' de Aguae e trienalmente
revistas de acõrdo com o disposto DO
art. 180 do Código de Aguas .
Art. 7. o O concessionário fica obrigado, nos têrmos dos artigos 153, 154
e 155 do CÓdigo de Águas, a reservar
30% da energia produzida na
sua
usina a fim de suprir os serviços públicos que vierem a ser autorizados.
Art. 8. Fin-do o prazo da concessão
tôda a propriedade do concessionário
que no momento extsua. em função
exclusiva e permanente da utilização
da energia. hidráulica referente ao
aproveitamento concedido, reverterá
ao Estado de Minas Gerais, mediante

indenização na base do custo histórico, isto é do capital efetivamente inv-ertido, meDOS a depreciação.
Arb 9. 0 Se o Govêrno do Estado
de Minas Gerais Dão fizer uso do seu
direito a essa reversão, caberá
ao
concessionário a alternativa de requeror ao Govêmo Pedcr al 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 ao aproveltamente concedido.

Parágrafo único Para os efeitos
dêste artigo fica o concesslonári-, obrigado a dar 'conhe-cimento aa Govêrno
Federal da decisão do Estado de Minas Geraisv e a entrar com o requer-imento de prorrogacã.. 0 da concessão
ou o de desistência desta até seis (6)
meses antes do término do respectivo
pra.zo.
Art. lO. O ccncesstonárto gosará,
desde a data do registro de Que trata
o n. o II! do ar t. 2. o e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de AgU8.S e das leis
especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as díspcstções
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho.

APENSO

Figuram neste apenso

I -

os decretos-leis e decretos que, expedidos em trimestre
anteriores, foram publicados depQis do segundo dia
útil do terceiro tr!mestre de 19A6:

11 -

as retificações e reproduções publicadas no terceir-o
trimestre de 1946, referentes a trir-n e.etr-e e anteriores,
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:1.947
DECRETO-LEI

N.O 8.960 JANEIRO DE 1946

DE

Cria junções gratificadas para
tituto Agronômico do Sul, do
P. A., do C. N. E. P. A.}
nistério da Agricultura e dá

mxnnaéncíae,

28

DE

o InsS. N.
do Mioutras

RETIFICAÇÃO

No art. 1.0, onde se lê.:
"
a) Botânica Agrícola
crs 5.400,00 anuais;

_.

Solos - ors 5.400,00 anuais;
c) Climatologia Agrícola , ........•
crs 5.400,00 anuais;
d) Fitotécma - ora 5.400,00 anuais;
b)

Entomologia

j)

anuais;

Horticultura
anuais;
g)

eis

5.400,00

c.s

5.400,00

Química e Tecnologia Agrícolas
o-s 5.400,00 anuais.",

h)

Leia-se:
. ..

a)

Botânica Agrícola ....

CrS 5.400,00 anuais;
b). Solos - CrS 5.400,00 anuais;
c) Climatologia Agrícola .........•
01'.) 5.400,00 anuais;
d)

Fitotécnia

~

ors 5.400,00 anuais;

e)

Fitopatologta

01;$ 5,400,00

anuais;
f)
Eu tomologfa
anuais;

o-s

5.400,00

g)
Horticultura
anuais; e

-

h)

o-s

5 ',400,00

Química e Tecnologia Agrícolas
5.400,00 anuais.".

crs

DECRETO N.' 20.391 _ DE 14 DE
JANEIRO DE 1946
.
Dispõe. sôbre as Tabelas Numéricas,
Ordi1:l.ária e Susüementor, de' ExtTa~
-numerério-mensalietá do Instituto
de Ecologia e Expe1'imentação Ag1~í
colas do tamunerto da Agricultura.

Na T. N..M. da Estação Experi-

mental de Patos (Situação proposta)
- onde. se Ié :

1· auxiliar

de

escritório,

referên-

de

escritório,. referên-

cia VII;

Leia-se:
auxiliar

cia VIII;

Na T. N. M. da Estação Experimental de Ponta Grossa (Situação
proposta) ~ onde se lê:
1 estacíoná.no, referência VII.
Leria-se:
1 estacionário, referência VIII.
'Onde se lê, na página 919:
Estação Experimental de Cabo Frio,

Leía-ser-

Estação Experimental de Frio.
Observação ~ A Série Funcional de
Médico, pertencente à Estação Experímental de Coronel Pacheco, faz parte
da Tabela Numérica Ordinária e não
da Tabela Numérica Suplementar, como saiu-publicado .
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DEORETO N.O 21.,836 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1946
Concede à sociedade "Navegação .sancastro Limitada" autorização para
funcionar COmo emprêsa de 'navega,ão de cabotagem, de acôrdo co-e o

que prescreve o Decreto-lei número

2.784, de 20 de novembro de 1940.

O Presidente da República. atendendo ao .que requereu a' sociedade
"Navegação Bancastrc Limitada", de-

Córeta:

Artigo único. Et concedida à socíeelade "Navegação Saneaste-o Limita-

EXECU~IVO

da", com sede na cidade de Santo::;
Estado de São. Paulo, autorização P:.u,'a:
funcionar como emprêsa de navega_
ção de cabotagem, de acôrdo com o
que prescreve o Decreto-lei n.c 2.784
de 20 de novembro de 19'.Í:Ü. obrigan~

do-se a mesma sociedade a cumpri"
integralmente as leis e regulamento;
em vigor, ou que venham a vigorar
sõbre o objeto da referida autorização'
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1946, 125.° da Independência e 58,0 da
República,
.
EURICO G.

DU·:rRA.

octacilio Neçrâo de Lima.
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DECRETO N.o 22.733 DE 5 DE MARÇO DE 1947
Autoriza o Ginásio Santa Teresa, com
sede em SÜo Luís, no Estad.o do Maranhão, a funcionar como colégio.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdco

37, item I, da. Constituição, c nos têl·.
mos' da. Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei n.e 4.245
de 9 de abril de 1942, decreta:
'

Art. 1. ° O Ginásio Santa Teresa
com sede em 88.0 Luís, no Estado do
Maranhão, nca autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2. ° ,A denominacão do estabeecímento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Santa Tere-sa.
Art. J.O O reconhecimento, que pelo
presente Decreto é concedido ao Colégio Santa 'ueresa, considerar-se-á
quanto aos seus cursos clássico e ci~
entíüco, sob regime de inspeção preIímínai-.

Arb. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1947
126. ° da Independência e 59. a da. Re:
pública.

EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.« 22,809· - DE 24 DE
MARÇO DE 1947
Concede

à

Ciu, Ltda.

sociedade
J>

".1l![edeiros

&

autorização para fun-

cionar como emorêca de navegação
de cabotagem, de acôrdo. com o que
,prescreve o Decreto-lei n.02. 784, de
20 de Novembro de 1940.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
"Medeiros & Cia. Ltda. ", decreta:
Artigo único. :Ê: concedida à sociedade "Medeiros & Oía.. Ltda."',
com sede na cidade de Maceió, Estado
de Alagoas, 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, obrigandose 3. mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em

vigor: ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da referida autorízacão.
Rio de Janeiro, 24 de março ~ de 1947,
126,0 da Independéncía e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Morvan de Figueiredo.

DECRETO N." 22.821 -

DE 28 DE
MARÇO DE 1947

Retifica o art, 1.0 d.o Decreto número 16.411, de 23 de agôsto de
1914.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, 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. retificado o artigo primeiro 0.,0) do Decreto número dezesseis mil quatrocentos e onze (16,411)
de vinte e três (23) de agôsto de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944),
que autorizou Mario Oassetarí a lavrar jazidas de calcário no município
de Parnaíba do Estado de São Paulo,
cujos direitos foram transferidos ao
cidadão brasileiro Francisco Matarazzo
Júnior, o qual passa a ter a. seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Matarazzo Júnior
a lavrar jazida de calcário -em terreno
do Sítio Coçupé, município de Santana do Parnaíba do Estado de São
Paulo, numa área de vinte e três hectares e quarenta e seis ares (23,46 ha)
definida por um polígono que tem um
vértice em um marco de concreto situado a setenta e sete metros e setenta
centímetros (7'7,70m) e rumo verdadelro de três graus e oito minutos
sudeste (3° 08' SE) da porteira que
se acha na estrada que vai de Água
Fria para Porunduva e cujos lados tem
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e sessenta e sete
metros e cinqüenta e sete centímetros
(J.67,57 mj , cinco graus e trinta e
oito minutos noroeste (5° 38' NVl);
duzentos e trinta e seis metros e oitenta e seis centímetros (236,86m),
dezesseis graus e quarenta e quatro
minutos noroeste (16° 44' NW); quinhentos e cinqüenta e quatro metros
e quarenta centímetros (554,40m), oitenta. e quatro graus e vinte e dois mímitos nordeste (84° 22' NE); quatro-
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centos metros (4.{)üm), cinco graus e
trinta e oito minutos sud-este (5° 38'
SE) ; seis-cent-os metros C6GOm), oitenta

e quatro graus e vinte e dois minutos
sudoeste (840 22' S,"I).

Art. 2.° A presente alteração de decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista no parágrafo único
do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais

disposições dos artigos do referido decreto, cue -passam a fazer parte integrantê do presente.
.
.AJ:t. 4.° Revogam-se 80S disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1947,
125.° da Independência e 59.0 da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 22.899 - DE 8 DE
ABRiIL DE 1947
Prorroça prazo para assinatura de
ccmírato da Rádio Sociedade Norte
de Minas S./A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 87, n.c I, da Constituição e aten.,
dendo ao que requereu a Rádio Sociedade Norte de Minas S.jA., decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 60
dias a uartir da data da publicação

dêste Decreto no Diário Oficial, o
prazo para assinatura- _do contrato aser celebrado entre o Govêrno Fe-,
deral e a Rádio Sociedade Norte de
Minas S.jA., a que se retere o parágrafo' único do Decreto n.e 22.301, de

17 de dezembro de 1946, para estabelecer, na cidade 'de Conquista, Estado
da Bahia, uma esteçâo radiodifusora.
'Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1947,
126.° da' Imdependêncla e 59.° da Re-,

go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decteto-Ieí uúmero 421, de 11 de maio de 1933, de,
ereta:
Artigo único. E' ccncedtda vauto-t,
zação para funcionamento da Esc()..
la de Educação Física, do Estado de
Pernambuco, com sede em Reclfe, na.
Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 19-de maio ele 1947,
126.° da Independência e 59.° da Re-pú-I

bllca..
EURICO

Concede ã «soeieaaae de Navegação e
Alvarengagem de Ilhéus, Limitada"
autorização para funcionar como
eraprêsa de -naoeçação de cabotagem; de acórâo com o que prescreve
o Decreto-lei n.o 2.784, de 20 de no-

vembro ae .194'0.
O Presidente dg, República atenden-

do ao que requereu a "Sociedade de
Na vegação e .Alvarengagem de- Ilhéus,

Limitada". decreta:
Artáeo único. E' concedida à "Socledada

d2

Navegação e Alvarengagem

de Ilhéus Llmatada", com sede na cí- .
dade de Ilhéus, Estado da Bahia, autorizado para funcionar corno emprêsa
de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-Iel número 2.781, de 20- de novembro de
1340obrigando-s-e a mesma sociedade
a' cumprir -tntegralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
8. ..-ng'OJ.'2.T, sõbre o objeto da referida
autcrrzacâo.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1M7,
126.° da Independência e 59.0 da Repúbli-ca.
EURICO

G.

DUTRA.

}I-forvan Figueiredo.

DUTRA.

DECRETO

Clovis Pestana,

DECRETO N." 23.088 MAIO DE 1947

Concede autcrizaçtic

DUTRA

DECRETO N.' 23.089 - DE 19 DE
MAIO DE 1947

pública.
EURICO G.

G.

Clemente Mariani

para

DE

19

DE

[umcionu

'mente ela Escoia de Educação Físic,
do Estado ãe Pernambuco,

O Presidente da República, usando
da atâ'ibuiçâo que lhe confere o arta-

N.O 23.107 !,IAIO DE 19<17

DE

23

DE

Concede
à tnasctrso de M ânnore
Itolua
t.uuc., autorizaçtic para
tumcionar como envprésti de mime-

ração,
O Presiüeute .da República, usando
da atribuição que lhe confere o M'tlgc 87, TI. ° I, da Oonstituíçâo, e
tendo €1l1 vista o que dispõe o De-
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creto-Ieí n. ° 938, de 8 de dezembro
de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida à Industrta de Mármore Italva
Limitada,
sociedade por cotas de responsaeíIídade limitada, com sede na cidade
de Campos, Estado do Rio de Janeiro e constituída por contrato partícular em quatorze (14) de outubro
de mil novecentos e quarenta. e seis
(1946), autcriaaçâo para
funcionar
come emprêsa de mineração, ficando
a mesma sociedade obrigada a cumpr.ir Integralmente 'as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a ví;
gorar sôbre o objeto da referida autorizacâo .
Rio - de Janeiro, 28 de maio de
1947. 126° da Independência e 59° da
República.
EURICO G.

DU·TRA.

Daniel de cas-xüno

DECRETO N.? 23.148 -

DE 2 DE

JUNHO DE 1947

Concede reccmtiecimento, sob Tegime
de inspeção permanente, ao curso
ginasial do Ginásio São José, de Pelotas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, .e nos
têrmos do art , ·72, da Lei Orgânica
do Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 ::É concedido raconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gmasial do Ginásio São
José, com sede em Pelotas, no Estado
do Rio Grande do SUl.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 2 doe junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente 1Wariani.

DECRETO N.' 23.175 DE 9 DE
JUNHO DE 1947
A uioriea a Fôrca -e LuZ' de lrati Ltda.
a ampliar' suas instalações de produçãO, traneíormação e trcnsmisstio
de energia elétrica.
O Presidente da República, usando

'da atribuição que lhe contere c artigo 87, n.? I, da Constituição, e nos
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têrmos do Decreto-lei n.c- 2.059, de 5
de março de 1940, e,
Considerando que as medidas, 1'0quefídas pela inter-essada foram' julgadas convenientes pelo- Conselho Na-

cional de Águas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.0 A emprêsa "Fôrça e Luz de
Irati Limitada", conc-essionária dos
serviços de energia. elétrica nos níuni~
cípíos de Prudentópolis e rratí, no Estado do Paraná, fica autorizada, de
acôrdo com o plano apresentado, a:
I - Modificar e ampliar. as instalações de produção de energia elétrica no aproveitamento que realiza no
salto Riecklen, situado· no rio dos Patce, município doe Prudentópolís, Estado do Paraná, mediante a construção
de nova usina, em substituição à existente, na qual será instalado, inicialmente, um grupo hidro-elétrlco de ...
1. 000 RiP, e, de futuro, mais duas unidades idênticas.
11 -Construir as seguintes linhas
de transmissão:
a) 'entre a usina a que se redere o
inciso I e a cidade de Prudentópolis,
sob a tensão nominal de 8.000 Volt-s
e extensão aproximada de 8.500 metros:
b/ entre a mesma usina e a cidade
de Iratí, sob a tensão nominal de
'35.000 Volts e extensão aproximada
de 44.000 metros.
IH - Instalar sub-estações transf ormadoras-abadxadoraa:
a) uma em Prudentópolís de
.
8.000/2.000 Volts, com a potência inicial de 1.000 kVA;
b) outra em Iratí de' 35.000/2.006
Volts, com a .potêncía inicial de ....
1.000 kVA.

Art. 2.° 1:'-T o prazo de dois (2) anos,
a contar da data da publicação do presente decreto, a Divisão de Agua, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, promoverá a celebração do têrmo
de contrato a qu-e se refere o Decretolei n.c 5.764, de 19 de agôsto de 1943.
Art. 3.° Sob pena de caducidade da
pres-ente autorização; a interessada
obriga-se a:
I - Registrá-la na Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias a
partir de sua publicação.
n - Apresentar, em três (3) vias,
à mesma Divisão, dentro do prazo de
cento e vinte (120) dias a partir da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos respectivos.
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III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos determinados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os

pl~ZOS

se refere êste artigopoderao ser

a que

pro~

rogados por ato do Ministro da Agrtcultura.
Art. 4.° O presente Decreto entra;rá em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.0 da. República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.O 23.183 - DE 10 DE
JUNHO DE 1947
Prorroga por 10 anos, a concessão
outorgáda à Rádio N,!:cionalr p.art'l
estabelecer uma estaçao Tadwd~tu

soro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I; da Constituição,. atendendo ao que requereu a Supermtendêncía das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, e tendo em vista
o disposto 110 artigo 5.°, ne XII, da
mesma Constituição, decreta.:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por LO
anos, o prazo do contrato a que se :efere
Decreto n.? 920, de 2-6 de junho
de 1936. celebrado entre o "GOVêl'110
Federal e a Rádio Nacional, incorporada ao Património da União por tôrça do 'Decreto-Ieí n.v 2.073. de 8 de
marco de 1940. para o estabetecimento,_
nesta Capital, de uma estacao radíodifusora sem direito de exclusividade,
observadas tôdas as cláusulas que
acompanharam o referido Decreto.
Art. 2,° A cóncessíonária . não poderá alterar em qualquer tempo seus
estatutos nem fazer transferência de
ações sem que tenha havido prévia
autorlzaçãc do Govêruo .
Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinadol _ l~O
Ministério da Viação e Obras Púolícas no prazo de 60 dias, a partir da
pub1i~açã.o dêste Decreto 'no Diário
Oficial. têrmo aditivo ao contrato de
6 de agôsto de 1936, registrado pelo
Tribunal de Contas em sessão de 28
de setembro dêsse ano.
Rio de, Janeiro. 10 de junho de 1947',
126.° da Independência e 59.° da
República.

DECRETO N.' 23.184 -

DE lO
DE JUNHO DE 1947
Outorga concessâo à Rádio Presidente

Venceslau, Limitada, para. estcbeíe:

cer, na cidade de PTesidente Ven_
ceslau, .Estado de Sao Paulo, uma
estação radioditusõra,

O Presidente da República, Usando
da "at.ribuição que lhe confere o artio-o 37 n." X, da Constituição, atendeud~ ao que requereu a Rádio Presidente
Venceslau, Limitada, e tendo em vís.,
ta. o disposto no art. 5,°, n." XII, da
mesma Constituição, decreta:
Artigo único. Fica outorgada conces,
são à Rádio Presidente Venceslau, Limitada, para estabelecer, na cidade
de presidentevVenceslau.. E-stado de.
S"ão Paulo, sem. direito de exclusividade uma estação destinada a executar as serviços de radiodifusão, nos
têrmos das cláusulas que com êste
baixam. assinadas pelo Ministro da
Viação e Obras Pública-s.
", Parágrafo único. O contrato decorrente desta conc-essão deverá ser as~
sínadc d-entro do prazo de 60 dias a.
contar da data da publicação dêste
Decreto no Dicírio Oficial, sob pena de
ser logo considerada-nula ã concessão,
Rio de Janeiro, 10 d-e junho de
1947, 126.0 da Independência e fr9.0 da
República.
EURICO G.

°

EURICO G, DUTRA,

Clovis Pestana,

Durua.

Clovis Pestana.

Cláusulas a que se refere o Decreto
n." 23.184, desta data
I

Fica assegurado à Rádio Presidente
Venceslau, Limitada, o direito de estabelecer, na cidade
de Pr-esident-e
Venceslau, Estado de São Paulo, uma
estação radíodifusôra destinada a executar o serviço de radiodifusão, com
finalidade e orientação Intelectual e
Ins trutíva, e com subordlnaçâo a. tôdas a-s obrígaçôes €' exigências 1l1S~
tltuídas n'2ss~ a to de concessão.
II
presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (la) anos, a contar
da data do registro dêste contrato pelo Tribunal de Contas, e renovável, a
juízo do Gcvêrno, sem prejuízo .da f~
culdade que lhe assegura a .legrslaçác
vigente, de, em qualquer tempo, desapropriar, no interêsse geral, o serviço
outorgado.
A
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parágrafo -único. O Govêrno não se
r.e9Ponsabillzi por indenização algu-

ma", se o Tribunal de contas denegar
o:::egistl'o do contrato de que trata
esta cláusula..
IH
A conoessíonárta é obrigada a:
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k) submeter, no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de que
trata: a alínea anterior, à aprovação
do Govêrno, &S plantas, orçamentos
e tõdas as específicaçôes: técnicas das
instalaçõ-e-s, inclusive a relação mínuciosa do material a. empregar;
I) inaugurar, no prazo de dois (~)
anos, a contar da data da aprovaçao
d-e Que trata a alínea anterior, o servíco definitivo. salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Gcvêrno:
rn) submeter-se à ressalva de direito da União sõbre todo o acervo
da sociedade, para garrantda da liquidação de qualquer débito para com

a) . constituir sua diretoria exclustvaenente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente, operadores' ·e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efettvamente,
nos outros serviços técnicos e administrativos, dois têrços, no mínimo, de
'pessoal brasileiro;
c) não transferh-, direta ou indireela'
tamente, a concessão.
sem prévia.
-y{) submeter-se à ressalva de que a
audiência .do Govêrnc:
freqüência distribuída à sociedade não
(l) suspender por tempo que
Iôr
constitui direito de propriedade e fideterminado, o serviço, todo ou em
cara sujeita às regras estabelecidas
oarte, Eoscaso3 previstos no regulano regulamento dos serviços de rádiomenta dos serviços de radiocomumcacomunícacão (Decreto n.v 21.111), ou
çâo -Decreto n.v 21.111, dei 1 de marem outro - que vier a ser baixado sõço de 1932) cu no que vier a reger
bre o assunto, incidindo sempre -sôbre
a ma'téria e obedecer à primeira reessa freqüência o direito de posse da
quisição da auto-ridade competente e, União;
havendo urgência, fazer cessar o ser.
o) submeter-se aos preceitos insttviço em ato sucessivo à íntímaçâo, sem
tuídos nas convenções e regulamenque, par isso, assrsta à sociedade ditos internacionais. bem como a tôreito a qualquer indenização;
das as dísposicôes contidas em leis,
e) submeter-se ac regime de fiscaregulamentos e instruções que exislização que íôr instituído pelo Gotem ou venham a existir, referentes
vêrno, bem comoao pagamento, adianou aplicáveis ao serviço da concessão.
tadamente, da cota mensal para as
despesas de físcalização e de quaisIV
quer contribuições que venham a ser
estabelecidas em leí ou regulamento
A concessionária não poderá alterar,
sôbre a matéria;
BÍn qualquer tempo, seus estatutos,
1) fornecer a-o Departamento dos
nem fazer traDsferênciade ações,
Correios e Telégrafos todos os elemen.,
sem que tenha havido prévia autoritos que êste venha a exigir para os zação do Governo, asísrn como se
efeitos doe fiscalização e, bem assim,
obriga a manter sua estação.. em perprestar-lhe, em qualquer tempo, tõ- feito funcionamento, com a efíciêndas as informações que permitam ao
da necessária e de acôrdo com as
Govêrno apreciar o modo como está
prescrições técnicas que estiverem em
sendo executada a concessão:
vigor ou vierem a vigorar.
g) mante-r sempre em ordena e em
dia o registro de todos os programas
V
e irradiações lidas ao microfone, deviNo
regime
de
fiscalização
que Iôr
damente autenticadas e com o visto
instituído, fica assegurado ao. Govêrdo órgão fiscalizador;
no. quando julgar conveniente, o dih) obedecer às posturas municipais
reito de examinar como melhor lhe
aplicáveis ao se-rviço de concessão:
aprouver, os livros, escrtturaçâo e tui) irradiar, diàriamente, os boletins
ou avisos do serviço
meteorológico, do Que se tornar necessário a essa
ríscahzaçào.
bem como transmitir e receber, nos
dias e noras determinados, o-progra.
VI
ma nacional e o panamericano:
Pela inobservância de qualquer das
1) submeter, no prazo doe três (3)
presentes cláusulas, em que não esmeses, a contar da data do registro
teja prevista a imediata caducidade
do contrato pelo Tribunal de Contas,
da concessão, o Govérno poderá, pelo
à aprovação do Govêrno, o local escoórgão fiscalizador, Impôr à· conceslhido para a montagem da estação;
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slonária multa de Cr$ 100,00 (cem
cruzeiros a Cr$ 5. QOú,OO (cinco mil
cruzeiros), conforme a gravidade da

ínrraçáo.
Parágrafo único ~ A importância
de qualquer multa será recolhida à
Tesouraria do Departamento dos
Correio 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 Diá1'io Oficial.
'lII

Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da Iegíelaçâo sôbre desapropriação por
necessidade ou utilidade pública e
requístções militares,
VIII
A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito
a qualquer índenízaçâo:

a) se, em todo o tempo, fôr verificada ínobservãneía das disposições
contddas nas alíneas a, b, c, a, e, (in
fine); j, lc e l da cláusula III;
b) Se, não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a quota e con-:tríbuiçôes a que se refere a alínea
e da. cláusula IH bem corno 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 legislação
que reger a matéria.
Parágrafo 1.0 - Poderá a conces89.0 ser declarada caduca, a .juízo do
Govêrno, sem direito a qualquer indentzacâo:

a) se depois de estabelecido, tôr o
serviço interrompido por mais de
trinta (3ü) dias consecutivos, ou se
se verificar a incapacidade da concessionária para executa-r
serviço,
salvo motivo de fôrça' maior, devidamente provado e reconhecido pelo
Govêrno:
b) se a concessionária incidir rei-o
taradamente em infrações passíveis
de multa.
Parágrafo 2,° - A concessão será
considerada perempta se o Govêrno
não julgar conveniente renovar-lhe o
prazo.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1947.

°

.- .Clóvis Pestana.

EX~CU'l'XYO

DEQRili,"'TO N, ° 23. 18'5 ~ DE 10 DE
JUir.T!J10 DE 1M7
. .
Outorga ccmcesaão à Icuiío Diju8()rft
do Ama-zonas, Limitada, para estabelecer, na cidade de Ma1ULus, Bs:
tado tla Ama,zonas, uma estação Ta,diodijusora.
.,
O Presidente da República, us,_ando
atribuição que lhe confere o 3.1'_
tígo 8'7, n.v ,I, da Constdtanção, e aten.,
dendo ao que requereu. a Rádio Di.,
rusora do Amazonas, Limitada, tendo
em vista o disposto no artigo 5.°, nú;
mero XII, da. mesma Constituição, a:e_
ereta:
Artigo úmico. Fica- outorgada coa,
cessão à Rádio Difusora do Amazonas,
Límitada, pai-a estabelecer, na cidad~
de .Manaue, Es,tado do Amazonas, sem.
direito de exclusividade, uma estação
destinada a executar os serviços de
radiodtfusão, nos têrmcs das cláusu.,
1.9.3 que com êste baixam, assinadas
pelo Ministro da Viação e Obras PÚ_
blicas ,
Parágrafo único, O contrato decor.,
rente desta concessão deverá ser às.,
slnado dentro do prazo de 60 dias a
contar da data da '.publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena
de. ser lego considerada nula a coa.
cessão.
Rio dê Janeiro, 10 de junho de 104'i,
126.° da Independência e 59.° da R~_
0.'9.

pública.

EURICO G.

DU1'RA,

Clovis Pestana,

OLÁUSULAS A QUE SE REFER:E G
D.E:ORiETO N. ° 23. 185, DESTA
DATA
I

Fica assegurado à Rádio rurusora
do Amazonas, Limitada, o direito de
estabelecer, na cidade de Ma-naus, Es. tado de Amazonas, uma estação radiodifusora destinada a executar e
serviço de .radtodtfusão, com fínalidade e orientação Intelectual e instrutiva, e cem subordínação. a tôdas
3.S obrigações e exigências ínstdtuídas
nes~-e ato de concessão.
II

presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (.10.) anos; a contar
da data do registro déste contrato pel-o
Tribunal de Contas, e renovável, a
juízo do Govêmo, sem prejuízo d-a
taeuldade que lhe- assegura a IegieIação vigente, de, em qualquer tem..
A
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po, desapropriar, no Interêsse g-eral,
o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não
se responsabiliza por indenização alguma, se o Trdbtmal de Contas denegar o registro do contrato de que trata
esta cláusula.
lI!
A concessícnárfa é obrigada a:
a) constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natós:
b) admítdr, exclusivamente, cpera.,
dores e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efetívamente
nos outros serviços técnicos e admi":
níetratívos, dois terços, no mínimo, de
pessoal brasileiro'
c) não transferir, direta ou índire.,
tamente, a concessão, sem prévia au.,
diência do Govêrno;
à) suspender," por tempo que fôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regula.,
mente dcs serviços de ra.dtooomunjoa.,
ção (Decreto n.v 21.11'1; de 1 de março
de 193m ou no que vier a reger a
matéria, e obedecer à primeira requí.;
slção da autoridade competente e, ha.,
vendo urgência, fazer cessar o serviço
em ato sucessivo à intimação, sem
que, por isso, assista à sociedada direito a qualquer írsdenízação ; ~
e) submeter.css ao regime de fleca..
Iizaçâo que fôr instituído pelo Govêr..
no, bem como ao pagamento, adian.,
tadamente, da quota m-ensal pare as
despesas de riscalizaçâo e de quals..
quer contribuiçôes que venham a ser
estabelecidas em lei ou regulamentes
sôbre a ma.téria;
f) fornecer ao Departamento dos
Correios 'e 'I'elégraros todo-s os elemen..
tos que este venha a exigir para os
e-feitos de fiscalização, bem assim,
presbarclhe, em qualquer tempo, tõ.,
cJ.2,S as ínformaçoes que permitam ao
Govêrno apreciar o modo como Está
sendo executada :3, concessão;
g) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao mícrotone, de_
vidamente autenticadas e com o visto
de órgão fiscalizador;
,
h) obedecer às posturas munícíuais
aplícáveís ao servico de coneessõo:
i) irradiar, õíàrtàmente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas .determinados, o pro.,
grama nacional e o panamerlcanc:
í) submeter. no prazo de três, (~)
meses, a contar da data do registro
do centrado pelo T,ribunal de .oontes.
à aprovação do Govêrno o local es-,
colhido para a montagem da estação;

k) submeter, no prazo de s-eis ({;)
meses a contar da mesma data deque, trata. a alínea anterior, à aprovacâo do Govârno, as plantas, orça..
mentes e tôdaa as específicaçôes téc.,
ndcas das instalações, inclusive a re.,
Iaçâo mínuclosa do material a: empre..

"aJ'"

l)' inaugurar, no prazo de dois (2)
anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea anterior. o ser..
viço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e re-

>:>

ccnhecído pelo Govêrno:

m) submeter-se à ressalva de direito da União todo o acervo da W··

ciedade, para garantia da líquidacf-e
d-e qualquer débito para C'1)U ela;
n)

submeter-se à ressalva de-que a

freqüência díetríbuída à sociedade não
constitui direito de propriedade e fi-

cará suj-eita às regras estabelecidas
no regulamento dos serviços de rádiocomunicação (Decreto n .o ~1. 111), 01J
em outro que vier a ser baixado sôbre o assunto, incidindo sempre sêbre essa freqüência o direito de posse
da União:
.
o) submeter-se

8.05

preceitos insbl.,

tuídos n8,S convenções e regulamentes
Internacionais, bem como a. tô-ías as
disposições contidas em leis, r~ç:ul9.
mentes e instruções que existam ou
venham a existir, referentes ou aplícâ-:
vcís ao serviço da concessão.

IV
A concessionária não

poderá alto-

em qualquer tempo, seu: est.a.~u~
tos sem prévia autorização co GOVBJ.'no, assim como se obriga a rmmte~' sua
estação em perfeito runcionameuto.
com a eficiência necessária 2 de Mordo cem as. prescrições técnicas que estiverem em vigor ou vierem c vigcraro

1'8,1',

V

No regime de rlscahzaçãc que rõr
instituído, fica assegurado ao ocvêrno, quando julgar conveniente, o ~U~
retto de examinar corno melhor lhe
aDl'OUV~l', os livros, escrituração e tudo
que S8 tornar necessário 8, essa üscnlízaçãc.

.

VI
Pela Inobservância de qualquer das
presentes cláusulas em que não esteja
prevista a imediata cadncídade da

('(:U.>

cessão, o Govêrno poderá. pejo órgão
rtscauraoor. impor à concesslonérta
multa de Cr$ 100,00 (C3n1 cruzeiros) a
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Cr$ 5.000,00 (cinco mil Cl'l}Zl'lY01,), conforme a gravidade da Iruraçáo.

DEGR,ETO

Parágrafo único. A Importância de.
qualquer multa será recolhida- à Te-

Autoriza a Comoantuà Sul Paulist,a
de Fôrça e Luz a construir uma linha
de transmissão com a te'JI.,são no-rni._
tuü de 15kv e a extensão .:l-prmima_
da ele, 60 quilômetros, entre Scngés
e Venceslau BtQ.z, e uma derivação
cC:7n a extençoo de c.êrca de 15 qu.ilometros, que, povtinao, de mnuo
([essa linha, atingirá. a cidade -te
Jcauariaioa, Estado do Paraná.

souraria do Departamento dos Correios

e Telégrafos, dentro do prazo ímpror..
rogável de trinta (30) dias a contar
da data da notificação feita díremente à concessionária cu ria publi-

cação do ato no Diário Oficial.

VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis 2,

concessionária os preceitos da legisla-

ção sôbre desapropriação por neceaídade ou utilidade pública e requisições militares.
VIII

A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem d.reítc
a qualquer indenização:'
a) se, em todo o tempo, fôr verlflcada- inobservância das disposições contidas nas alíneas a, b, c, d, e (in fine),
i. k e l da cláusula nr.
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estafielecídos, a. cota.e contnbuiçôes a que se refere a alínea e da
cláusula !II bem como a importância
ele qualquer multa imposta nos têrmos
da. cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo, se vertficar o emprego da estação para outros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação
que reger a matéria.
§ 1. ° Poderá a concessão ser declurada caduca, a Juízo do Govêrno, S8m
direito a qualquer indenização:
a) se depois de estabelecido, tôr 0
serviço Interrompido por mais de trinta (3D) dias consecutivos, ou S3 se verificar a Inca.oacidade da ooncesstonária para executar o serviço salvo motivo de fôrça maior, devidamente provado e reconhecido pelo Govêrno:
b) se a ooncessionária incidir rei teradamente em infrações passíveis de
multa.
.
§ 2. ° A concessão será consldceada
perempta se o Govêmo não julgar conveniente renovar-lhe ° prazo.
-

Rio de

Janeiro, 10 de junho de ·1947.

Clovis, Pestana.

Nv 23.220 --

DE

20

Dij

JUN,UO DE 194.7

o Presidente da República usando
da a trtbuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e n03 .
termos do Decreto-Ieí n,» 2.059, de 5de março de 19_40;
Considerando que a medida requeri da foi julgada conveniente pelo C;Jr<~
selho Nacional de Aguas e Encrrna
Elétrica. decreta:
~
AI·,t. 1.0 A Companhia Sul Paulista
de Fórça e Luz, fica autorizada a COD$~
trulr urnaTinha de transmissão. sob a
tensão nominal de 15 kv e a Ireqüêncía

de 60 ciclos por segundo, com a extensão aproximada de 60 quilômetros, entre
Senges e Venceslau Braz e uma de-rtvaçáo que, partindo do qtulôme-ro
11,5 dessa linha, atingu'á a cidade de
Jaguariaíva Estado do Paraná, C0:n
a- extensão aproximada de 15 quilómetros e as mesmas caracteristdcas ta
prtmetra..
\
Parágrafo único. Fica, a referida
Companhia, autorizada a adaptar a

linha de transmissão .Sengés - venccslau Braz e a que liga a usina São
José à Usina Santa Rita, cara traualha rem, logo que entre em Iuncíonamente a nova usina Apiaí-Guaçú. a
tensão nominal de 45 kv.
Art. 2." Sob pena de caducidade da.
presente autorízaçáo, a interessada
obriga-se a:
1 - Regístá-Ia na Dívísâo de Aguas,
do Departamento Nacional· da Prod J ..
cão Mineral, do Ministério da A,gric,~!
tura, dentro detruita (3D) dias. a partir de sua publicação.
II Apresentar, em três vías, à
mesma Divisão . de Aguas, dentro do
prazo de noventa (90) días a contar

tia data da publicação dêste decreto,
os estudos, projetos e orçamentos resnecüvos.
UI '---- Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro de Agricultura.
Parág-rafo único,' Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da
Agricultura, ouvida, a Divisão de Aguas.
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Art.. 3.° O presente Decreto entrará

em vigor na da.ta de sua publlcaçâo,

.revcgades as disposições em conbrárto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1947,
126,0 da Independência e 59.0 da Repúblíea,

EURICO G.

DUTRA.

Daniel de carvotno.

DECRETO N,o 23.222 -

DE 20 DE
JUNHO DE 1947
Outorga concessão à Compania Fabril
Mascarenhas pa?'a o q.proveitamento
progressivo da energia hidráulica da
cachoeira do Funil, situada no rio
do Peixe 'entre os nnmicipics de
_Dom Süuério e Ponte Nova, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo
87, inciso L da Constituição e nos
têrmcs do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n.024.ü43, de 10 de julho de
1934, decreta:
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dentes, pelo menos, a um ano de
observação;
b) planta em escala razoável do
trecho do cursa dágua a aproveitar.
com indicação dos terrenos marginais
inundáveis pelo remanso da barra-,
geme) 'projeto da barràgem, épura, método de cálculo, justlfícação do }ip-o
adotado' perfil geológico do terreno
no local' em que deverá ser construí-da
a barragem:
d) cálculos e desenhos detalhados,
em .escalas razoáveis, dos vertedouros,
adulas, comportas, tomada dágua, canal de aduçâo e castelo dágua ;
e) justificação do tipo de conduto
forÇado ad-otado, cálculos indispensáveis, planta .ç- perfil com tôdas as in;;1~~~:~ necessárias, em escalas ra-

j) cálculos e desenhos dos pilares,
pontes e blcccs de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos condutos forçados;
g) cálculo de martelo dágua e cálculo e projeto da chaminé de equtlí-.

brio ;

Art. 1.0 .Respeitados as direitos de
h) justificação do tipo de turbina
terccíros vanteríormont- adquiridos, é
adotado: rendimento sob diferentes
outorgada à Companhia Fabril Mascargas, em múltiplos de 114 ou 1/8 até
carenhas' concessão para o aproveitaplena carg a.; sentido de rotação €- romento progressívo de energia hídráu.,
tações por minuto; velocidade caracllca da cachoeira do Funil, situada na
terística e velocidade de embalagem
rio do Peixe, entre os distritos de
sede e Sem Peixe, do .município de - ou disparo; reguladores e aparelhos
de medição, vartaçâc do engulímento
Dom Stlvérlo, e o distrito. de Rio Doce
com 25%, 50% e 100% de variação de
do município de Ponte Nova, Estado
carga. tempo de fechamento, desenho
de Minas Gerais.
devidamente cotado;
~ 1. o O aproveitamento destina-se
i) projeto do canal de fuga, sua caà produção, transmissão, transformapacidade de vazão;
ção e dtsta-íbuíção de energia elétrica,
para servícos públicos, para serviços de
j) juetíficação do tipo de gerador
utilidade pÚblica e para comércio de
adotado, sentido de rotação, tensão,
energia na cidade de Alvlnópolís ,
freqüência e potência calculada com
COS ,3 que não exceda a 0,7; rendí.,
Z_° Em portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
mente sob diferentes cargas, em múldos projetos, senão determinadas a altiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga,
tura de queda, a descarga e a potência
respectivamente, com COS 0 ::::: 0,7;
a aproveitar- na etapa inicial e na fi~. COS 0 ""' 0,8 eCOS 0 = 1; regulaE~!,
ção da. tensão e sua va-riação; regulaArt. 2.0 Sob pena' de caducidade do
dores; queda de tensão de curto
presente título, a concessionária obricircuito; detalhes e, características
ga-se a:
fornecidas pelos fabricantes; tipo, po1,- Registrá-lo na Divisão de Aguas.
tência, tensão, rendimento e acopladentro de trinta (30) dias. após a sua
mente da, excita triz; GD2 no grupo

*

publlcacão.

II -- Apresentar, em três vias, à
referida Divisão de Águas, dentro do
praz{) de um O) ano, contado da data
til), publicação 0.0 presente Decreto:
a) estudo hidrológico da
região;
CU1'Va de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e corrcspon-

motel' gerador,

esquema geral das ligações:
para os transformadores elevadores, -as mesmas exigências feitas aos
k)
l)

geradores:

.

m) desenhos dos quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos a serem neles' montados ;

ATOS 1:0 PODER BXECUHYO
n) desenhos detalhados (planta e
elevaçâo) , das celas de baixa e alta
tensã-o, com indicação de todos os
aparelhos a serem nelas montados,
be-m como das entradas e saídas dos
condutores, e suas Iigaçóes às baT:cas
gerais:
o) desenhos indicando a saída da
hnha de;- alta tensão de transmissão;
páracraíos, bobinas de choque e ligações contra. supertensões:
p) projeto da linha de transmissão
- planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com aos 0 = 0,3;
perda de potência.; tensão na partida
e na chegada; distância entre os oondutores: tipos, de suportes;
fi) projetos detalhados dos edifícios,
mcluslve cálculo de estabilidade e diserâminacão dos materiais empregados:
1') orçamento detalnado para cada
um dQS itens acima:
TIl - Assinar o contrato disciplinar
{la concessão dentro do prazo de ses ....
senta (60) dias, contado da data em
que fór publicada a apTova.ç.áo 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
cue se seguirem ao registro do mesmo nc Tribunal de conta-s.
V ~ Obedecer, em todos os .projet·05, às pr escrtções de ordem técnica
determinadas pela Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produeâo Mineral, do Ministério da Agri.
cultura,
Parágrafo único - Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser pror..
t-ogados p-or ato do Miniatro da Agrt-,
cultura, ouvida a Divisão de águas do
Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 3.° A eoncessíonárla fica obrlgada a construir e manter nas proximidadea do local do aproveitamento,

onde .e desde quando fôr determinado
j"}'fla Divisão de Águas, as "instalações

»ecessãns- 8. obaervacôes Iinimétrícas
e medições dê descarga e a realizar
RS observações de acôrdc com as Inetruções da Divisão de Aguas.
Art. 4,° 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. 5.° A presente concessão vigo,
rará pelo prazo df trinta. (30) anos,

eontado da data. do rcg ístro do 1'-:3pectívo contrato na Dlvísâo de Aguas .

Art. (i.o A concessionária é assegurada, durante a vigência da presente
concessão e respeitados os direitos de
outrem antcrrormente adquiridos. a
autorização de fazer o comércio . de
energia elétrica na zona discriminada
no § 1.0 do art. 1.° do presente D-e_
ereto.
Art. 7. o As tabelas de preço de
cnergía serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o
disposto no art. 180 do Có-digo de
Águas,
Art. 8,° O capital a ser remunerado
-será o efetivamente ínvertãdo nas íns.,
talações da concessionária, em função
da indústria, concorrendo, de forma
permanente, para a produçã-o, trans;
missão, transformação e dlstríbuíçãodt energia elétrica.
Art. 9.0 Para. as manutenção da integridade do. capital a que se ref-ere
o art. 8.0 d-o presente Decreto, se-rá
crla.do um fundo especial de reserva,
que proverá às renovações determína.,
elas pela depreciação ou impostas P'Ol"
acidentes.
Parágrafo único - A constituição
dêsse fundo, que se denominará reserva de renovação, será realizada por
cotas especiais que incidirão sôbre B.S
tarifas, sob forma de percentagem.
Ests.-s cotas serão determinadas conforme a duração média do material a
cuja renovação dita reserva tiver de
ate..n der, podendo esr modificadas,
t.rlenalmente, na época da revisão das
tantas.
Art. 10. Findo o prazo da concessão, tôda a proprtedade da concessionária que, no momento, existir em
função exclusiva e permanente da
produção, transmissão, transformaçao
e distribuição de energia elétrica, rerereote 8.0 aproveitamento concedido,
reverterá ao Estado de Minas Gerais,
em conformidade com o estipulado
nos artigos 166 e 16ô do Código de
Águas, mediante indenízaçâo. na base
do custo histórico, do capital não
amortisado, deduzida a reserva de rcnovação a que .se refere
parágrafo
único do art. 9,° dêste Decreto.
§ 1.0 Se o Estado de Minas Gerais
não fizer nso do seu direito a' essa
reversão, a concessionária -oceerã requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada pela forma que,
no respectivo .eontrato, deverá estar
prevista.
§ 2.° Para os efeitos do § 1.Q dêste
artig-o Iíca a concessionária obrigada
a. dar conhecimento ao covémo we-

°

335

ATOS DO PODER EXECU'rrVO

éeraj <ia decisão do Estado de IvIi:i1as

Gerais e a entrRl' com o requerlmento de prorrogação da concessão ou o
de desistência desta, até seis (6) me8% antes do término do respectivo
'craso.
~ Art. 11.
A concessionária gozará"
desde a data do r-egistro de que trata
o art. 5.° e enquanto vigorar esta
eonoessão dos ra vares constantes do
Código de Aguas e das leis especiais
aôbre a matéria.
AJ.'t. 12. . 0 presente Decreto entra.,
l'á em vig·or na data de sua publicaeêo, revogadas as disposições em. ccnàráric.
Ri.(Jode Janeiro, 20 d-e junho de 1947;
12().0 da Independência e 59. 0 da Repúalica .
EURICO G. DUTRA

Dtmiet de Carvalho

DECRETO N.' 23.232 DE 23 DE
JUNHO DE 1947
Declara de utilidade pública diversas
áreas de terra necessárias ao eetobeiecimentc da linha de transmissão entre a sub-estação de Taubaté, em Campinas, e a réae distribuidora de Campinas, objeto do
Decreto número 18.886,. _de 15 de
flinho de 1945, em taoor da comoánhia Campineira de Tração, Luz e
Fôrça, e autoriza a desapropriá-la-s.

0.0 ao que requereu a Rádio Clube de

Sorocaba S. A. e tendo em vista; o
disposto no ano 5.°, n.v XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 10
anos, - o prazo 0.0 contrato a que. se
refere o Decreto n.o 897, de 12 de JUnho de 1936, celebrado entre o G?~
vêrno Fe-deral e a Rádio Club de 80rccàba, que passou a ' d-enomin~r-se
"Rádio Clube de Sorccaba S. A.' , em
virtude de' sua transformação de sociedade civil em sociedade anônima,
aprovada pelo, Ministério da víaçâo
e Obras Públicas, conforme Portaria
110.° 351, de 15 de maio de 1947, para o
estabelecimento, na cidade de 801'0-'
caba Estado de São Paulo, de uma
estação raotouirusora, sem direito de
exclusividade, observadas. tôdas as
cláusulas que acompanharam o. referido Decreto.
Art. 2.0 A concessionária não poderá
alterar em qualquer tempo seus estatutos nem fazer transferência de ações
sem que tenha havido prévia autorização do Govêmo .
Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
referido Ministério, no prazo de 60
dias, a-.partir da publicação dêste D(;ereto 110 Diá1"io Oficial, têrmo aditivo ao contrato de 20 de julho de 1936,
registrado pelo 'Iu'ibunal dei Contas
em sessão- de 7 de agôsto dêsse ano.
Rl0 de .Janeiro, 24 de junho de 1947,
12-6.0 da Independência e 59.° da Bepú-

elíca .

RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
Art. 1.°
.
1) área doe sessenta e três mil novecentos metros quadrados . (63.900
10'12)

Art. 1,° .....

1) área de sessenta e três mil nove-s
eentos e noventa metros quadrados
(63.990 m2) de ...
DECRETO N.' 23 .244 - DE 24 DE
JUNHO DE 1947
Prorroga, por 10 anos, a concessão ou ..
torçcaa à Rádio Clube de Sorocaba,
atualmente denominada " R á d i o
Clube·de Sorocoba S. A.", para es~
tereiecer uma estação rp,diodijusora.

O Presidente da República, usando
àa atribuição que lhe confere o arti-

87,

n.s

I, da Constituição, atenden-

Ü.

DuTRA

Clovis Pestana

DECRETO

de .....

Leia-se:

flJ

EUR.ICO

N.~ 23.245 JUNHO J)E 1947

DE

24_

DE

por 10 anos, a concessão outorgada à Rádio São Paulo. anvamente denominada Rádio São P'1"'-./.lo
S. A., para estabelecef uma esta-

PT0170ga,

ção rcuiioâituscra,
O Presidente da R'i::·pú.;;)L,''l.. usando
da adrfbuíção que lhe confere o ;;;)1'.
tígo 87 n.s -I da G0l1Sti\H:Ç3,1', atendendo '~w que requereu a Rádio São

Paulo S .A., e tendo em vista o riiscesto 'no art.. 5.~ n.? X:DI, da mesma
Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogado, por 10 anos,

o prazo do contrato a que se refere c

Decreto ri." 986, de 24 de julho de H;~35,
celebrado entre o GO'VêrnQ F-ederal e

a Rádio São Paulo, acualmente denominada "Rádio São P.8.. ulo S, A.", em
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virtude de sua transformação em sociedade anônima, aprovada pela. Portaria. do Ministério da Viação e Obras
Públicas, n.v 340, de 30 de abril te
1945, para est.abeleciment.o, na CIdade
de São Paulo, Estado de São Paulo,

de uma. estação radiodifusora sem díreíto de exclusividade, observadas tôdas as cláusulas que .acompanha-am
o referido Decreto.
Art. 2.° A concessionária não poderá alterar em qualquer tempo seus '2::--

tatutos nem fazer transferência de

ações eem que tenha. havido prévia au-

torízação do Govêrno.
Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
referido Mírüstérao, no prazo de 60
dias, a partir da 'Publicação dêete deereto no Diário Oficial, têrmo aditivo
ao contrato de 26 de outubro de 1936,
registrado pelo 'I'râbunal de Contas em
sessão de 19 de janeiro de 1937.
A,ri. 11.° 4;0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1947,
126.° da Independência e 59.° da Reptsblíca .
EURICO G~

DUTRA.

Clovis Pestcmu,

DECRETO N.o 23.265, DE 30 DE

JUNHO DE 1947
Reçulamenic para.a J!.III
Exposição Nacional de Ant??tms e
Proiiutas Derivadct1 ·,a realizar-se
na Capital do Estado de Minas Ge-

Aprova

Q

REGULAMENTO DA XIII EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS
E PRODUTOS DERIVADOS
CAPíTULO I
DA EXPOSIÇÃO E SEU

Art. 4.° A XIII Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados,
que será levada a efeito em virtude
dos 'acordos estabelecidos entre o Govêrnc da União e os dos Estados 'de
'São Paulo e Minas Gerais, será organizada e dirigida por uma Oomíasâo
Executiva Cntral, da qual fará parte,
pelo menos, um representante do Ministério da Agricultura, e auxiliada
por 'Comissões Regionais.
Parágrafo único. Os membros dessas Comissões serão designados. ,pelo
Ministro da Agricultura e por propos-,
ta do Secretário da Agricultura do
Estado de Minas Gerais.

OAPíTULO II

rais, no corrente ano.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, ·deereta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento queccom êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado dos Negócios
da Agricultura, para a ~III Expcsícâo Nacional de Animais e Produtos Dertvados, que se realizará na
Capital do Estado de Minas Gerais,
no corrente ano.
Art. 2.° Revogam-se- as disposições
em contrário.
'
iRio de Janeiro, 30 de junho de
1947; 126.° da Independência e 59.°
da República.'

FINS

Art. 1.° A XIII Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados tem' por fim reunir os índices de
desenvolvimento da produção animal
das diferentes regiões do país, a fim
de que se possa avaliar 'de seu pro-·
gresso e estabelecer melhor contato
entre os produtores e criadores dessas regiões como elementos de estímulo, ensinamento ,e cooperação.
Art. 2.0 A Exposição reahzar-se-ã
de la a 16 de agôsto de 1947.
Art. 3.° Sua inauguração se dará
com a presença de: altas autoridades
~9.?~~vidados, no dia ·10 de agôsto de

DA DIVISÃO

Ai't. 5.° A XIII Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados
compreenderá as seguintes seções:
a)
bovinos e zebínos ;
b)
c)

eqüinos e aslninos:
ovinos e caprinos;

d)
e)

avicultura;
apicultura;

jl

canicultura:

g)

piscicultura, caça e pesca;

h)

sericicultura:

EURICO G. DUTRA

k)

ovinos rústicos;
produtos de origem animal;
forragens;

Daniel de Carvalho

l)

concursos diversos.

i)

j)
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Classe III
Raça Holandesa, malhada de
vermelho
Animais de puro sangue

. Art, 6.° As seções serrêo divididas
em classes e categorias conforme a
.segulnte ordem:
SEÇÃO A) - BOVINOS E
ZEBUNíOS

Classe I
Raça Hclandêsa, malhada e preto
Animais de puro sangue
- (de "pedigree")
L'' categoria:

Machos de 10 a 18 meses,
_ Prêmos: 1.0, 2.0 e 3.°,
2.a categoria:
Machos de J.8 a 30 meses.
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
3:1-, categoria:
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2..? e 3.0,
4. a categoria:
- Machos de 4 a 7 anos.
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°,
5.a categoria:

Fêmeas de 10 a 18 meses,
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Pêmeas de 30 a 4,3 meses .
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,
6,3. categoria:
~éTe~.s ~e ~8 a 30. meses.
- ... rermos: 1., 2.6 e 3.°.
n» categoria:
8P categorta:
Fêmeas de 4 a 7 <mos.
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

ctosee

11

Raça Holandesa, malhada de preto
Animais puros por cruzamento
9.;:'\ categoria:

Machos até 2 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
10.a ca.tegcríe.:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
11.'" categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
12.0, categoria:
Pêmeaa até 2 dentes
~ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
13,a categcría : .
Fêmeas d-e 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.°, 2,° e 3,°.
14.g categoria:
Fêmeas de mais de 4! dentes
~ Prêmios: 1.°,2;0 e 3.°,

-

(de "pedígree") ---'-

15.a categoria:
Machos de 10 a 18 meses
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3,°,
16.a categoria:
Machos de 18 a 30 meses
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
17.a categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.°, 2.0 e 3,°.
18.:\ categoria;
Machos de 4: a 7 anos
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°,
1n,a categoria:
Fêmeas de 10 a 13 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
20.a categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
- Prêmios: 1.°,2.° e 3,°,
a
21. categoria:
Fêmeas de 30 a 48 'Ii1eSeS
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°..
a
22. categoria:
Fêmeas de <4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,
Classe IV
Raça Holandesa. malhada de

vermelho
Animais puros por cruzamento
23.:tcategoria:
Machos até 2 dentes
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
2~.a categoria:
Machos de 2 8, 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
a
23. categorra.:
lvrachos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.°,2.0 e 3.°,
26. a categoria:
-

Fêmeas até 2 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

27. a categoria:

r'õrcccs de 2 a 4 dent-es
Prêmícs: 1.°,2.° e 3.0.
28.1" categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
- Prémíos : 1.0, 2.0 e 3,°,

-

Classe V
Raça Guernsey
Anímaís de puro sangue
(de "pedigree")29.;:'\ categoria:
Machos de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0. 2.0 e 3,°,
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3@.a categoria:

]Kachos de 18 a-3D meses

- Prêmios: 1.0, 2,0 e 3,9.
3V' categoria:
Machos de 30 a 48 meses
-. Prêmíoa: 1.0, 2.° e 3.°.
32.a categoria:
Machos de 4 a 7 anos
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
33. categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
_ Prêmíoa: 1.0, 2.° e 3.°.
34. a categcría: .
Fêmeas de 18 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
35.a categoria:

Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0. e 3.0.
35.11> categoria:
Fêmeas de 4 li 7 anos
Prêmios:" 1.0, 2.° e 3.°.
Classe VI

Raça _Guernsey
nntmers puros por cruzamento
37.81 categoria:

-

l"rachos até 2 dentes

Prêmios; 1.0, 2.0 e 3.°.
3-8.:1. categoria:

Ma<:ho8 de 2 a 4 dentes

-r-

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0 ,

39.a categoria:

-

Machos de mais de 4 dentes

Prêmios: 1.°,2.° e 3.0.
40,1), categoria:

Fêmeas ete 2 dentes
...,..... Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
4l,8 categoria:

Fêmeas de 2 a 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
4~.8 categoria:
Fê!neas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

-

Classe VIll
Raça J ersey

Animais de puro sangue
- (de "pedígree") 43,'1 categoria:
~ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
,44.n categoria:
Machos de 18 a 30 meses
......... Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
45.1> categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
46.Ul categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
4,~(.a categoria:
Fêmeas de !O. a 18 meses
-1'fêmjos: 1..0, 2.0 e 3.".

categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
Prêmios: .1.0, 2,° e 3.0.
49. a categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.°.
50.l'· categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.°, e 3.u.

1!8,f-

-

Classe VIII
Raça .Iersay
Animais puros por 'cruzamento
51.a categoria:
Machos até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
52. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
53.:-' categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmiosr d.", 2.° e 3.°.
54.a categoria:
Fêmeas até 2 dentes
- Prêmios: V\ 2.° e 3.0.
a
55. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
56.:1 categorio:
Fêmeas de mais de 4: dente
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

Classe IX
Raça Schwyz
Animais de puro sangue
- (de "ped1gree") 57.a categoria:
Machoes de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
a
. ,58. categorta:
MMhos de 18 a SO meses
~ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
a
59. categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
ao.a categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: .1.", 2.° e 3.°.
6V" categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
62 .a categoria:
Fêmeas de 18 a 3-0 meses
- Prêmícs: 1.°....2.0 e 3.°.
63.11. categoria:
"
Pêmeas de 30 a 48 meses
- .Prêmíos: 1.0, 2.° e 3.0 •
64. a categoria:
Fêmeas de ~ a 7 &..'105
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.D.
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Classe X

Raça Schwyz
Animais puros por cruzamento
65.'" categoria: '
Machos até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
66. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
67." categoria:
Machos de mais de. 4 dentes
-Frêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
68. a categorta:
Pêmaas até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.'.) e 3.°;
59.a categoria:
Pêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
70.U, categoria:
Fêmeas de maís de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,°.
Classe XI
Raça Símenthal
AJ:iimais de puro sangue
- (de "pedígree") 71.a categoria:
:Machos de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1,0, 2.° e 3.°.
72.'" categoria:
Machos de 18 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
a
7. categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
n» categoria:
Machos de .4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
75,'" categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, '2.° e ·3.0.
76." categoria:
Fêmeas de 18. a 30 meses
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
77.:\ categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.,
78. a categoria:
Fêmeas de 4. a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.° "e 3.°.

Classe XII
Raça Stmenthal
Anim,ais puros por cruzamento
79.(1, categoria:
Machos até 2 dentes
--- Prêmios': 1,0, 2.° e 3.°.
ao.a categoria:
Machos de 2a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
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81.a categoria:

Machos de mais de 4 dentes
Prêmio-s: 1.0, 2.° e 3.°.
"22.ft categoria:
Fêmeas até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
S3. categorie.:
Fêmeas de 2 a édentes
_ Prêmios: 1.°, _2.0 e 3.°.
M.~ categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
-r-

Classe XcII
Raça Flamenga
Animais de puro sangue
- (de "pedígree") l35.~ categoria:
Machos de 10 a 13 meses
8it~~~~i'i;t' 2.° e 3.°.
Machos de 18 a 30 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
8'1. categoria:
Machos de 30 a 4.8 meses
-- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
ss.a categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
89."" categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
90.(1, categoria:
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
91.2. categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
~2.a categoria:
Fêmeas de 4. a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
Cla.SSB XIV

Raça Flamenga
Anímaís puros por cruzamento
S3.a categoria:
Machos até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
1M.a, categoria:
Macnos .de 2 a 4 dentes
-Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
95.:1. categoria:
Machos da mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
96. tt categoria:
Fêmeas. até 2 dentes
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
!i7.::t categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios> 1.0, 2.0 e 3.°.
00.2. categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
~ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
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Classe XV

Raça Normanda
Animais de puro sangue
-

(de "pedtgree") -

99. a categoria:

Machos .de 10 a 18 meses

_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
100!1. categoria:
Machos de 18' a 30 meses
_ Prêmios:' 1.0, 2.° e 3.°.
lO-V~ categoria:
Machos de 30 a 48 meses
_

Prêmios: 1. 0 , 2 .° e 3.°.
102.;]. categoria:

_

~achos

de 4 a 7 anos

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

lD3. a categoria:

Fêmeas de 10 a 18 meses
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
a
l04. categorta:
Fêmeas de 1& a 30 meses
_ Prêmios: 1.0 , 2.° e 3.°.
a
10G. categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
_ Prêmios': 1.0, 2.0 e 3.°.
10G.a ca.tegorla:
.
Pêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°;
Classe XVI

Raça Normanda
Animais puros por cruzamento
1ü7.a catagor!a:
Nr8,chos até 2 dentes
-,Pr§mics: 1.0 , 2.° e 3.0.
lGB.~

cater;oYÜt:.
Machos de 2 a 4 dentes
..,.- Prêmios: 1.0, 2;0 e 3.°.
1D9.3. categoria:
Machos de mais de 4 dentes
--Pyênücs: 1.0, 2,° e 3.°.
110.C!. categoria:
Fêmeas até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
l11.a categoria:
Pêmeas de 2 a 11

dentes

'--- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
112.::< categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XVII
Raça Red Polled
Animais de puro sangue
- (de "pedlgree") 113.:J. categoria:
Machos de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
11.4.3. categoria:
1'.!~ac~os. tie 18 oa '36 omesy.s
o 2. e 3..
- Prêmíoa: 1.,

115.a categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: L°, 2.° e 3.°.
a
116. categoria:
~achos de 4 a 7 anos
- 'Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
117.a categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°. 118.a categoria:

Fêmeas de 18 a30 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
119.a categoria:
Fêmeas, d-e 30 a ~8 meses
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.

-

120,a categorla.:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

Classe XVIII
Raça Red Polled
Animais puros por cruzamento
121.a. categoria:
Machos até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°,
122. R categoria:

Machos de 2 a 4 __dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,
123,0. categorta:
Machos de mais de 4: dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,°.
121,a categoria:
Fêmeas até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
-

125.::< 'categorla:

Fêmeas de 2 a 4 dentes
, . Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
126,<:' categoria:

Fêmeas de mais de 4 dentes
Prémíos: 1.0, 2.° e 3,°,
Classe XIX
Raça Devon
Amma's de puro sangue
- «Ie "ped.gree") -127,R categoria:
Machos de. 10 a 18 meses

-

Prêmios: 1,°, 2.° e 3.°.

122,0. categoria:
Machos dê 18 a 30 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,0.
129. a categoria:
Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

J.30.a categoria:
Machos de 4 a -~I anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
13l. a categoria:
Fêmeas de lD a ia meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.
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132."" categor!a:

Cla.sse XXII

Fêmeas de 13 3, 30 meses
_. Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
133,'1- categcria:

Irúmeas c'e 30 a 48 meses

_ Prêmios: 1.0, ?.O e 3.U.
134. a ce.tegona:
Fêmeas de 4 a canos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XX

Raça, D'evon
Animais PU1'Q;:i por cruaamento

Raça Heretcrd

Arrimais puros
148.~"

14D,a categoria:

Fêmeas de maís de 4 dentes
Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
Classe XXI'

Raça Hereford

Animais de puro sangue
(de "pedlgree") -

141 a catezorta:

'Fêmea"'s de' 10 a
- Prêmios: 1.0, 2.°
142,a categoria:
Machos de 13 a
_ Prêmios: 1.0, 2.°
143.;\ categorra.:
lVI8,chQS de 3D a
_ Prêmios: 1.0, 2,°
144.a categoria:
~achos de 4 a
- Prêmios: 1.0, 2.0
145,a categoria:
Fêmeas de la a
- Prêmios: 1.0, 2,°
146,a categoria:
Fêmeas de 10 11
- Prêmios' 1° 2°
147,a categ~ri~:' .

-

18 meses
e 3.°.
30 meses

e 3.°.

48 meses

Classe XXl11

Raça Polled Angus
Animais de puro sangue
-

155,a categorâa:
Machos de 4

Fêmeas de 30 a 48 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,

148.a categoria:
Fêmeas de 4: a 7anos
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.

3,

18 meses
e 3,°,

3D meses
e 3.0.
4,3 meses
e 3,°,
7 anos

Prêmios: 1.0, 2,° e ::to.
156,~ categortai .
Machos de 10 a 13 meses

~

_ Prêmios: 1.0, 2." c 3,°.
157,a categoria:
Pêmeas de 10 a 18 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

158.a categoria:
Pêmeas de 30 a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
159,a categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2." e 3.°.
Classe XXIV

7 anDS
e 3.°.-

18 meses
e 3,°,

(de "pedigree") -

152.'" oategcrfa:
Machos de 10 a
_ Prêmios: 1.0, 2.0
153.8. cetegcna: .
1\l1ac11o:5 de 18 a
_ Prêmios: 1.0, 2.0
154,!t categoria:
Machos de 30 11
_ Prêmios; 1.0, 2.0

e 3.°.

18 meses
e 3.°.

cruzamento

_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
J.50.a categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
- ' Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
151y. categoria:
Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêmios: 1.0, 2.° 8 3.0,

Machos até 2 dentes

- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.° ..
136. a categoria:
Machos de 2 8, 4 dentes
- Prêmios' 10 20 e 3.°
137.3. categÕl'i~:J .
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
138. a categoria:
Fêmeas até 2 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
139.:0· categoria:
Fêmeas de 2 8, 4 dentes
- Prêmios: LO, 2.° e 3.°,

pOi'

eatcgorta:
Fêmeas até 2 dentes

135. a categoria:

-
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Raça Polled Angus

Animais puros por cruzamento

categoria:
Fêmeas até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
161.a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°.
162.a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
160.:\
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Classe XXV
Raça Shcrthcrn
Animais de puro sangue
- (de "pedigree") -

163.a categoria:
Ma-chos de 10 a 18 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
164. a categoria:
Machos de 18 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
165.:'\ categoria:
Machos de 30 "a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2;° e 3.°,
a
166. categoria:
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
~achos de 4 a 7 anos
__ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
167.19. categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
. . . . . :. Prêmios: 15', 2.° e 3.0~
168.0. categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
_ Prêmios: LO, 2. 0 e 3.C>.
169.a. categoria:
Fêmeas de 30 a A8 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3;°,
170.0. categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1;<>, 2.0"e 3.C>,
Classe XXVI
Raça Shorthorn

Animais puros por cruzamento
171. 3 categoria:

_

Fêmeas até 2 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°;

172.a categoria:

Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
"173. categoria:
Fêmeas demais de 4- dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XXVII
Raça Charclesa
Animais de puro sangue
-

'(de "pedlgree") -

17,4.e. categoria:

-

Machos de 10 e 18 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.

175. a categoria:

Machos de 18, a 30 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0 •
a
176. categorta:
]&achos de 30 a 48 rn~
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
_

177.a categoria:

Machos de 4 a 7 anos
_ Prêmios: 1.<\ ~.o e 3.°.

178. a categoria:
~

Fêmeas de 10 a 13 meses

Prêmios: 1.°,2.0 e 3.°.

179. a

categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
180.a categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
181.a categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
Classe XXVIII
Raça Oharclesa
Animais puros' por cruzamento
182.a categoria:

Machos até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
183.a categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
184.0, categorfa: ,
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
185.1\ categoria:
Fêmeas até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0" 2.0 e 3.°.
136.a categoria:
" Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e,3.0.
187.a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
Classe XXIX
Raça Caracu
Animais registrados:
la8. a categoria:
Machos de 10 a 18 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
189. categoria:
Machos de 18 a 30 meses
- Prêmios: LO, 2.° e 3.°,
a
190. categoria:
Machos de 30 a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
191.a categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- ' Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
IS2.-a categoria:
Fêmeas de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
193. categoria:
Fêmeas de 18 a 30 m-eses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
a
194. categoria:
Fêmeas de 30 a, ea-meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
19B.:\' categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.0,
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Classe XXX

Raça Mocha Nacional
Animais registrados
196.a categoria:
Machos de 10 a 18 meses
~ Prêmios; 1.0, 2.° e 3.°,
197.a categoria:
Machos de 18 a 30, meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
198.:\. categoria:
- Machos de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
199.:1. categoria:
Machos de 4 a 7 anos
~ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
a
200. categoria:
. Fêmeas de 10 a 18 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
201.3. categoria:
Fêmeas de 18 a 30 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
202.1< categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
203.:1. categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°._

Classe XXXI
Raça Gyr
Animais registrados:
204.a categorIa:
Machos de 2.4 a 30 meses
-Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
205.~ categoria:
Machos de 30 a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
206.0. categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0,
u
207. categoria:
Fêmeas de 24 a 30 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
aea,e categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
209.a categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

Classe XXXII
Raça Gyr
Animais não registrados
210.a categoria:
Machos sem muda
- Prêmios: 1.°4 2.0 e 3.°.

211.u categor-ía:
Fêmeas sem muda
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

Classe XXXIII
Raça Nelore
Animais registnldos I<>
212.:! categoria:
Machos de 24 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
213.:\. categoria:
Machos de 3Q fi. 48 meses
- Prêmios: }.I', 2.0 e 3.°.
214. a categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0,
215.:1. categoria:
Fêmeas de 24 a 30 ~es
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
216.a categoria:
Fêmeas de 30 a 48 meses
- Prêmios: ~.o, 2.0 e 3.0.
217.a categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
Classe XXXIV
Raça Nelore
Animais não registrados
218.:3. categoria: /
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
219.u categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XXXV
Raça Guzerat
Animais registradoa:
220.::\ categoria:

11achos de 24 a 30 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
221.a categorla.:
Machos de 30 a 48 meses:
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
222.:< categoria:
Machos de 4 a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
223.a- categoria:
Fêmeas de 24 a 30 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
224. u categoria:
Pêmeas de 30a 48 meses
- Prêmios: 1.0, '2.° e 3.°.
225.\l. categoria:
Fêmeas de 4 a 7 anos
.- Prêmios: 1.0, 2.° e 3~o.
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SEÇÃO B) -

Classe XXXVI

Raça Guzerat
Animais não registrados
226. a categoria:
Machos sem muda
_

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

227.D.

_

categoria:
.
Fêmeas sem' muda

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

Classe XXXVII
Raça Indubrastl
Animais registradoa:
228. lt categoria:
Machos de 24 a 30 meses
_ Prêmios: t.v, 2.° e 3.°.
229,0, categoria:
,
Machos de 30 a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
230. a categoria:
Machos de 4 a 'I anos
_ Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
a
231. categorta.:
Fêmeas de 24 a 30 meses

Eqüinos da raça Arabe
Animais de puro sangue
--.:. (de "pedígree") 212.9- categoria:
Machos de 12 a 24. meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
243. categoria:
Machos de 24 a 36 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
244. 30 categoria:
Machos de mais de 36 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
245. a categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
246.:1, categoria:
Fêmeas de 24 a 36 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
247. a categorlat •

Fêmeas de mais de 36 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
Classe XLI

_ Prêmios: 1.0, 2.0 ·3 3.°.
232. a categoria:

Fêmeas de 3D a 48 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
233. a categoria:
Fêmeas de 4: a 7 anos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Classe XXXVIII
Raça Indum'astl
Animais nãa registrados
234. a categoria:
Machos sem muda
235. a categoria:
Fêmeas sem. muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XXXIX

outras raças
236.l\ categoria:
Machos até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
237.8. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.°· e 3.°.
238. a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
239.fl.· categoria:
Fêmeas até 2 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
240,a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
~41.Q categoria:
Fêmeas .de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

EQüINOS

Classe XL

Eqüinos da' raça, Árabe
Puros por cruzamento. 248.0. categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° ,e 3.°.
a
249. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
250. categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
251. U categoria:

Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
30
252. categovia:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
R
253. categoria.
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XLII

Eqüinos da raça Inglêsa de Corrida
Animais de puro sangue
-

(de "pedlgree") -

254.::0 categoria:
Machos de 12 a 24 meses
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
255.a categoria:
Machos de 24 a 36' meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
256.:\ categoria:
Machos de mais de 36 meses

-

Prêmios: 1.°,,2.° e 3.°.
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257.a categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
258.:1 categoria:
Fêmeas de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° '8 3.°.
a
259. categoria:
Fêmeas de. mais de 35 meses
- Prêmio-s: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XLIII
Eqüinos da raça Anglo-Arabe
Animais de puro sangue
-

EXECU~IVJ

273. a

categoria:
Machos de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
274.0. categoria:
Machos de mais de 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
.
275.:J. categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
- Prémíoa: 1,°, 2,° e 3,°.
2'7"':lo cateaoria:
". v. Fêre€i~ de' 24 a 3G meses

277~rê:\~~:Ol'}:! 2.° e 3.°.

Fêmeas de mais de 35 meses
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0,

(de "pedigree") -

260,:1 -categoria:

Machos de 12 a 24 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
261.a categoria:
Machos de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3. 0 .
262,:1 categoria:
Machos de mata de 36 meses
-Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
263.:1 categoria:
Fêmeas de 12 a 24.: meses
_ Prêmios: 1. 0 , 2.° e 3,°.
264.a. categoria:
Fêmeas de 24: a 36 meses
_ Prémíos: 1.0, 2.° e 3.°.
a
2ã5. categoria:
Fêmeas ele mais de 36 meses
_ prêmtos : 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XLIV
Eqiunos da raça Anglc-Arabe
Animais puros por cruzamento

Classe XLVI'

-

266,:1 categoria.:

Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,°.
267;(;. oategoi-ía.:
Machos de 2 li dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
268.a categoria:
li/fachos de mais de 4 d-entes
~ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
269,a categoria:
Fêmeas sem 'muda
_ Prêmios: 1.°,.2,0 e 3.°.
a
270. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1,0, 2.° e 3,°.
a
271. categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
~ Prêmios: 1,0, 2.° e 3.°.
ClasseXL,V
Eqüinos da raça Percheron
Animais de. puro sangue
-

(de "pedtgree") -

272.a categoria:
Machos de 12 a 24 meses
~ Prêmíoa: 1.0, 2.° e' 3,°.
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Eqüinos da raça Percheron
Animais puros por cruzamento
278.a categoria.:

Machos sem muda,

-

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,°.

279. a cat-egoria:

Machos de' 2 a 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
a
280. categoria:
Machos de mais de 4 _dentes
-

281.a categoria:

-

Fêmeas sem muda
Prêmios: 1,°, 2,° e 3.0.

~

Prêmios: 1.0 2.° e 3.°.

232,!t categoria:

Fêmeas de 2 a 4 dentes

283,a categoria:'
FêmC8,S de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

Classe XLVI!
Eqüinos da raça Manga.larga

Animais registrados:
284. a categoria:

-

Machos de 12 a 24 meses
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

285. a categoria:

Machos de 24 a 36 meses
Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°.
a
286. categoria:
Machos de mais de 35· meses

-

P~"1020

30

287:-a r~~~:~ria::' ' e ,. .
Fêmeas de 12 a 24 meses
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
288.s- categoráa:
Fêmeas de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
289.1\ categoria:
Fêmeas de mais de 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0,
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Classe XLVIII
Eqüinos da raça Mangalarga
Anlmais não registrados:
290.30 categoria:
Machos sem muda
-' Prêmios: 1.0, 2.° e' 3.°.
2'91,:> categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
292.~ categoria:
"J:l.1achos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
29:3,[1, categoria:
Fêmeas sem' muda
- Prêmios:' 1,0, 2.° e 3.°,
294,30 categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
295.:;1, categoria:
Fêmeas de mais de .4 -dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,0.

307.t!. categoria:
Fêmeas de mais de 36 meses
- Prêmios: L°, 2,° e 3.0.

Classe XLIV
Eqüinos da raça Crioula do Rio
Grande do Sul
Anímais registrados:
296.:-: categoria:
Machos de 12 a 24 meses
- 'Prêmios: 1.0, 2.9 e 3.°.
297.~ categoria:
Machos de 24 a 35 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
29B.a categoria:
Machos de mais de --36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
299. u categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
300.~ categoria:
Fêmeas de 24- a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
301.a categoria:
Fêmeas de mais de 36 meses
Classe L
E,qÜÜ10S da raça Campolina
Animais registrados:
302,1\ categoria:
Machos de 12 a 24 meses
- Prêmíos ; 1.°, 2.° e 3.°.
303.a. categoria:
l\~~c~o~. de o2'1 ~ 36 meses
- Prêmios: 1., 2. e 3/.
a
304. categoria:
'
Machos de mais de 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
305. a categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
- Prêmios: L°, 2.0 e 3.°.
306.a categoria:
Fêmeas de 24 a 36 meses
- Prêmios: L°, 2.° e 3.°.

- Prêmios: 1.0, 2.° e
313.:1- categoria:
Fêmeas de mais de
- Prêmios: L°, 2.0 e
Classe LI!
Outras raças de

Classe LI
Éqwnos da raça Campolína
Animais não registrados:
308.a categoria:
Machos sem muda.
- Prêmíost. 1.0, 2,° e 3.°.
300.:3. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
aio» categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1,0, Z.o e a,o.
311,3. categoria:
Fêmeas sem muda
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
a
321. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes

3.°.

4 dentes
3.°.

eqüinos.

Animais de puro sangue
-

(de "pedigree") -

31.4.:> categoria:

Machos de 12 a 24 meses

- Prêmios: 1.°, 2,° e 3.°.
315.:1 categoria:
Machos de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
316.:1. categoria:
Machos de mais de 36 meses
317.a categoria:
Fêmeas de 12 a 24 meses
318.a categoria:
Fêmeas de 24 a 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
319.a categoria:
Fêmeas de mais de 36 meses
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

Classe Lll!
Outras raças de eqüinos
Animais puros por cruzamento
320. a categoria:

Machos sem muda.

- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
321.fi categoria: ~
Machos de 2 a 4
- Prêmios: 1.0, 2.° e
.322.a categoria:
Machos de mais de
-Prêmios: 1.0, 2.° e

dentes
3.°.
4 dentes
3.°.
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categoria:
l<'êmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
324.a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
325.a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
Classe LIV
Aslninos ~a raça Catalã
326,\\ categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
327.~ categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
328. a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
329.a categoria:
Fêemas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
330.(;, categoria:
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
331.a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dent-es
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,

323.:>'

Classe LV
Asininos da raça Italiana
'332.::\ categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
333.a categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2. ce 3.°.
334. a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2. oe 3,°.
335.a categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2. »e 3.°,
336. a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios': 1.0, 2.° e 3.°,
337.:>' categorlu:

Fêmeas de maís de. 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°,
Class-e LVI
Asininos da raça Pêga
-338,$0 categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2. °e 3.°,

~39,'-I. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
Mo.a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
,.....- Prêmios: 1.0, 2. °e 3.°.
3·U.a categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2. ve 3.°.
342,:1. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2. cc 3.°.
243,:J. categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2, "e 3.°.

Classe LVII

Asininos da raça Brasileira
344. a

categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2. ee 3.°,
345~lt categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
......, Prêmios: 1.0, 2. «e 3.°.
346.a categoria:
Machos de mais de. 4 dentes,
_ Premias: 1.0, 2. ce 3.°,
347.a categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
348. a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.~.
349. a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
_ Prêmios:' 1.0, 2.° e 3.°.
Classe LVIII
M'uares, tipo sela

350.a categoria:

Machos de 2 a 4: dent-e-s
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
351.:J. categoria:
Machos de mais de4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
352. a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ /Ploêmi-os: 1.0, 2.° e 3,°,
3.53.3. categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
_ Prêmios: ,1.0, 2.° e 3.°.
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Classe LIX
Muares, tipo tração
354.'1. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
355. a categoria:
Machos de mais de 4: dentes
- Prêmios: 1.°,/2.° e 3.°,
356.[\ categoria:
Fêm-eas de 2 a 4 dentes
- Prêmíoa: 1.0, 2.° e 3.°.
357. a ce.tegorta:

-

Fêmeas de mais de 4dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.

SEÇAO C)

OVINOS E CAPRINOS

338.:1. categoria:

-

2.0 e 3.0 •

Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Classe LXII

Ovinos da Raça Rommey Marsh
Anímais de puro sangue
-

(de "pedigree")

370,a categorta:
Machos sem muda
- Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0 ,
371.a categoria:

Machos de 2 a 4 dentes

-

Anímats de puro sangue

Machos de mals de 4 dentes
""---. Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 ,

(de "pedígree") -

3'!2. e categor.a:

Machos se mmuda
Prêmios: 1.0, 2.

e 3.°.

0

categcría :
Machos de 2 a. 4 dentes

339~a

- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
SôO.a 'categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
361.0,

categoria :\.

Fêmeas sem muda

-

375,a categoria.:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prémíoa: 1.0, 2.° e 3.°.

Fêmeas sem' muda

Classe LXlIl

Ovinos ela raça Romney Marsh
Animais puros por cruzamento

362. a 'categnna ;
:J,

4 dentes

3G3. a categoria:

Fêmeas de mais de 4 d-entes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Classe LXI

Ovinos das raças Mertnas
Animais puros por cruzamento
364.0, categoria:
Machos sem muda
--;- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0 .
365. U categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
366.a categoria:
Machos de' mais de 4 dentes
~ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
367.:1. categoria:
Pêrneas sem muda
- Prêmios: LO, 2.0 e 3.0 •

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .

374.:>' categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, .2.0 e. 3.c .

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

Fêmeas de 2

Prêmios; 1.0 , 2. 0 e 3.°.

273.::' categoria:

358,a categoria:

-

1.0,

369.::' categoria:

Classe LX
Ovinos das raças Merinas
-

-

Fêmeas de 2 a 4 dentes

Prêmios:

376,a categoria:
Machos sem muda
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0 .
377.a ca tegcrla.:

Machos de 2 a 4 dentes
-

Prêmios: 1,°, 2.0 e 3,°.

S-78.a categoria:

fi/fachos' de mais de 4 dentes
-Prêmios: 1,°,_2.0 e 3.0.
379. a categoria: :
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.0 •

380.a categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
- Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.°.
38l.a categoria:

-

Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

34~
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Classe LXIV

Ovinos da raça Shoropshie
- (de "pedigree") Animais de puro sangue

398. a categoria:
Pêmeas de 2 a 4 den tes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

399.a categoria:

Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: L'', 2.° e 3.°.

382. a categoria:

Machos sem muda
- Prêmios: 1,{), 2,° e 3.°.
383.:1. categoria: :
Machos de 2 a4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°
33~:,a

categoria:

Machos de mais ele {l dentes
~ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
385.a categoria:

Fêmeas sem

muc.a

- P1'2nllOS: 1.°, 2.° e 3.°.
38G.'t categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmícs: 1.0, 2.0 e 3 °
387."- catesoria:
Fêmeas' de mais de 4: dentes
Prêmios: 1.0, 2. 0·' e 3°

Classe LXV
Ovinos ela raça Shropahire
Animais puros por cruzamento
388. a categoria:
Machos S8m muda
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.

Classe LXViI
Ovinos da raça Suffoek
t,DO.é( categoria:
Machcs sem l11'--K19.
-- 'Prêmios: 1.0, 2.'-' e 3.0.

Machos de' 29, 4 dentes
Prámics: 1.0,2.° e 3.°.

_

{02."" categoria:

r.Sachcs de maia de 4 dentes
-_ Prêmics: 1.°,2.0 e 3,°,

categoria:
Fêmeas sem muc'a
o:: -êrrncs: 1,°,2.° e 3,°.
4,0't~ categorra.:
Pêrncas de 2 :''0 '! dentes

403?

-"- Prêmios: t.o, 2,° e 3.0.
';,05Y, categorta:
de mais (e 'Í dentes
1.0, 2.° e 3.0.

Classe LXVIII
Ovinos da raça Hampshíre

389. a ca-c82:01'i8.:

Anímaís de puro sangue

Machos de 2 a 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.

-

390. a categorta.:
Machos de mais de' 4 dentes
~

Prêmios: 1.°,

391.a categcrla:

2.~

e 3.°.

Fêmeas sem muda

-

Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
392,~' categoria:

Fêmeas de 2 a 4 dentes
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
393.:)" categoria:

Pêmes..ts de mais de 4: dentes
Prêmica: 1,°, 2,° e 3.°

ClJ:lsse LXVI
Ovinos da raça Suífoek
Animais de puro sangue
(de "pedigree")
391.{l. categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
395.'" categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.

categcr.e.:'

!,:}l,?'

-

(de

"pedigree")

IÜô.a categoria:

Machca sem muda

~-

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°
4ü7,a categoria:

Machos de 2 a 4 dentes

_

Prêmios: 1,°,2,° e 3,°,

4.C8,~

categoria:

Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° c 3.0.
409.0. categoria:
Fêmeas SC:!l1 muda
_ Prêmios: LO, 2.° e 3.°.
4.10.0, categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dantes
_ Prêm'os: 1.0, 2.° c 3.°.
411.a categoria:

Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêm.os ; .1.°, 2,° e 3.°.
Classe i.st»:
Ovinos da raça, Hampshtre
Animais da. raça Hampshire

3gG.a categoria:

412. a categoria:'

Machos ele mais de 4: dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°,
39'U" categoria:

_

_

Fêmeas sem muda
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

Machos sem muda

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
413,a categoria:
Machos de 2 a '4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
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Classe LXXII

414.1'1. categoria:

Machos de mais de 4 dentes
----' Prêmios: 1., 2.° e 3.°.
415. a categcría ;
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1., 2.° e 3.°.
416. a categoria:
Fême2.s de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1., 2.° e 3.°.
417. n categoria:
Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe LXX

outras raças de Ovinos
Animais de puro sangue
-

(de "pedfgree") -

418. a categoria:

Machos sem
Prêmios: 1.0, 2.°
411k" categoria:
Machos de 2 a
_. Prêmios: 1.0, 2.°

-

muda
e 3.°,

. à-fachos de mais de 4· dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
42La categoria:
Fêmeas sem muda

-

Prêmíce: 1.0, 2.° e 3.°.

422. a categoria:

Fêmeas -de- 2 a 4.
Prêmios: 1.0, 2.° e
a
423. categoria:
Fêmeas de mais de
Prêmios: 1.0, 2.0 e

_

-

dentes
3.°.
4 dentes
3.0 .

Classe LXXI

Outras raças de Ovinos
Animais puros por cruzamento
~24.a categoria:
Machos sem dura
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
425. a categoria:
Machos de 2 a dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
4Z5.a categoria:
Machos de mais de 4: dentes
- Prêmíoa: ,1.0, 2.° e 3.°.
~21 P categoria:
Pêmeas sem' muda
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
428. a categorfà:
Fêmeas de 2 a '1 dentes
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
Q
4Z9. categoria:
Fêmeas de mata de 4 dentes
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.

(de "pedigree") -

4S0.o. categoria:
Machos sem muda
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
431.8. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
a
432. categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: L'', 2.° e 3.°.
433.~ categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° c 3.°.
4S4. a categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
435.8. categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0 , 2 . 0 e 3.°.

4. dentes
e 3.0 •

420. a categorfa:

-

Caprinos da raça AngorJ..
Animais de puro sangue

e!lasse LXXIlI

Caprinos da raça Angorá
Animais puros por cruzamento
43G.rt categoria:
Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
437.... categor.a:
Machos de 2 a 4 dentes
-'- Prêmios: 1.0 , 2.° e 3.°.
438.8. categoria:
Machos de mais de 4· dentes
----.: Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
~S9.:l. categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios:" 1.0, 2.° e 3.°.
~AO ..n categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
441. a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe LXXIV

Caprinas da raça Nubíana
Animais de puro sangue
-

(de "pedígree") -

442.0, categoria:

Machos sem muda
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
413. n categoría.:
Machos de 2 a 4 dentes
- PTCXJ:J-iOS: 1.0, 2.° e 3.°.
a
444. categoria:
Machos de mais de 4: dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e Z.o.

A'I03 DO

445,a categoria:
Fêmeas sem muda
~ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
a
4.46. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
.-.- Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°.
447,e. categoria:
Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
Classe LXXV

Caprinos. da raça Nubiana
Animais puros por cruzamento
443.a.categoria:
Machos sem muda

PO:;)~
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4-61,f!o categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
462.'~ categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
4:63.fl. categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmíoa: 1.0, 2.° e 3.°.
464. a categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
-

Capr.nos da raça Múrcía
Animais de puro sangue

-

Caprinos da raça Toggenburg
.ânímaís de puro sangue
-

(de "pedigree") -

454. a categozía:

Machos sem muda
- Prêmios: 1,0, 2. 0 -e :y.o •
455.& categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e S·,o.
a
456. categoria:
Machos de mais de 4: dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3'.0.
457.1\ categoi-ia:

Fêmeas sem muda
Prêmios: 1.0, 2.° e ::>.0.
a
168. categor!a:
Fêmeas de' 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2,° e S,.Q.

-

459.(1

categoria:

Fêmeas de mais de 4 dentes
Classe LXXVII
Caprinos da raça 'I'oggenburg

Anímaís puros por cruzamento

400.a ca tegorfa:
Machos sem muda
- prêmíos:" 1.0, 2.0 e :;:'.c.

categorfa:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2,° e 3.0.
Classe LXXVIII

Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.°,
449,& categoria:

Classe, LXXVI

Prêmios: 1.0, 2.0 e.S.".

4C5.:~

-

Machos de 2 a 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.
450. a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.
451.!!. categoria:
Fêmeas sem muda
-r-: Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
to
452. categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
-r- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
453.& categoria:
.
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2. 0 e S,.o.

351

-

(de "pedigree") -

466. a

categorta; .
Machos sem muda
_ Prêmtos ; 1.0, 2.° e 3.°.
467.(\ categoria:
Machos de Z a 4 dentes
- Prêmios: L''', 2,° e 3.0.
~68.f!o categoria:
Machos' de maís de 4 dentes
-..,- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
469,1'· eategorlai '

Fêmea..s sem muda
""- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
470,Il. categoria:
'
Fêmeas de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
471. 8 categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e Z,o.
Classe LXXIX

Caprinos da raça Múrcia

Animais puros nor cruzamento

472.1t- categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
f73,a. categoria:
Machos de 2 a 4: dentes
:....... Prêmios: 1.0,2. 0 e 3.0.
474.8. categoria:
Machos de mais de 4 dentes
...:-. Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
475.(\ categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
4-76. a categoria':
Fêmeas de 2 a 4: dentes
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.0 ,
477.'0. categoria:

-

Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,°.

352
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Oaprlnos da raça Seanen
Animais de puro sangue
-

(de "pecdgree") -

478.1'· categoria:

Fêmeas sem muda
Prêmios: LO, 2.° e 3.°.
4'j9. a categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
430,a categoria:
Machos de mais de (, dentes
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0 .
481.n. categoria:
Fêmeas sem muda
-Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
.482.r. categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
48,3/' categoria:
Fêmeas de mais de 4, dentes
Prêmios:' 1.°, 2,° e 3.°,
_

Classe LXXXI
Oaprmos da raça 88,ane11

Animais puros por cruzamento
~,'<4 2,
cu.

catceorra.:
v«

J\!I~'l.Cl1~~ sem muda

_ ?fi:OlYÜOS; 1.0, 2.°
4S"5Y' categoria:

e

3.°.

lVIachos de 2.a 4 dentes
- Prêmios: 1..0, 2.° e 3.0.
488. 2- categoria:

Machos de mais de 4 'dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
<:37,;>' catcgoráa:
Fêmeas sem muda
- Prêmios : 1.0, 2.° e 3.0,
~:83,a categoria:
Fêmeas de 2 a 4: dentes
_ Prórníos: 1.0, 2.° e 3.°.
'lU!).;! catcecrja:
Fêmeo.s do mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2,° e 3.0,

PODE~

EXECUTIVO

categoria:
Machos de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
493.0, categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmioe: 1.0, 2.° e 3,°,
4c94.a. categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
495. a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

492.~

Cmsse LXXXIII
Caprinos da raça Mambrlna
Anímats puros por cruzamento
~gGY" categoria:
Machos sem muda
--=-- Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.°.
107.::>' categoria:
Machos de' 2 a 4. deutes
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.0.
~88,o, categoria:
Meches de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1,°, 2.° e 3.°.
ti99.:l. oategor!a:
_

5GO. a categorta.:

Pêmeas de 2 a 4 contes

-_ Prêrnics: 1.0, 2,° e 3.0.

categoria:
Fêmeas de mais de 4: dentes
Prêmios: 1,°, 2.° e 3,°.

SOU"

Ct:!3Se LX'XXIV

_

Classe LXXXII

Caprinos da raça Mambrma
Animais de pUTO sangue
- (de "pcuigree")

categoria:
Machos sem
_ Prêmios: LO, 2.°
a
491. categoria:
Machos de 2 a
_ Prêmios: 1.°,2.°

)?0nv':f,::; sem muda
Prêmicc: 1.0, 2.° e 3,°.

outras raças de Capr nos
Animais de puro sangue
-- (de "peuigree") -

502.a categoria:

_

1\1ac1108 sem muda
Prômlcs: 1.0, 2,° e 3.0.

5C3,a categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
-- Prêmios: 1.0 , 2,0 e 3.°.
504. a categoria:
Machos de ma.ls de <1 dentes
- Prêmios: 1.0, 2,°, e 3,°.
505. a cateeorta:
F'ê~mea3. sem muca

_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
---'- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
507. a categoria:
Fêmeas de mais de 4 dentes
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3,°.

506. a

490,~

muda
e 3.°.
4 dentes
e 3.°,

AT0EDO PODER EXECUTIVO

Classe LXXXV

Outras raças de Caprinos
Animais puros por cruzamento
SÜS,<!' categoria:
Machos sem muda
- Prêmios: LO, 2,° e 3.°,
509.'" categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
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522.a categoria:
Raças Asiáticas
Aves isoladas até 1 ano
- prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
523,a categoria:

Raças Asiáticas
Aves isoladas acima de 1 ano
-

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°;

52~,a

'categoria:

Raças Asiáticas

-- Prêmios: 1.°,2,0 e 3.°,
510. z categoria:

Ternos de jovens ou adultos
Prêmios: 1.°,2.° e 3,°,

Machos de mais de 4 dentes

525.a categoria:

-- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
511.a categoria:

Raças Asiáticas
Quinas de Jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
526.3. categorta:

- Prêmios: 1.°,2.° e 3,°.
'313.:1 categoria:

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
527,0. categoria:

Pémeas sem muda
-- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
512.;). categoria:
:F'én182..S de 2 a 4 dentes
Fêmeas de mais de
-

~

dentes

Racas Mediterrâneas
Aves' isoladas até 1 ano

Prêmios: 1.0; 2.° e 3'.°.
SEÇAO D) -- A\?ICULTURA

Arbígo 7.° A Seção de Avicultura
compreenderá galináceos, palmípedes,

colombínou, pássaros, aves ornamentàís e material avícola..

A ves

Raças Merütera-àneas
Isoladas acíma -de 1 ano

_. Prêmios: 1..0, 2.° e 3.°.
528.a categoria:
Raças Mediterrâneas
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,
529,a categoria:

Eaças Mediterrâneas

Cíasse LXXXVI

Galináceos

-

Oumas de jovens ou adultos
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°,

514.a categcría.:
Raças Brasileiras

530,3.

Prômíos: 1.°,2,0 e 3.°,
515. u categoria:

5;),;,.>1

Raças Inglêsas
Aves isoladas até 1 ano
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

Aves isoladas até 1 ano

Racfts Brasile.ras
Aves isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
5I6.a catecorta:
Raças Brastle.ras
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2,° e 3.°.
51';.a categoria:
Raças Brasileiras
Quinas de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
518.3. categorla:
Raças Americanas

Aves isoladas até 1 ano
:-- Prêmios: r o, 2.° e 3.°.
5I9.!!. categoria:
Raças Americanas
Aves isoladas acima de 1 ano
-

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

520,a. categoria:

Raças Americanas
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°,
521.a categoria:
Raças Americanas
Ouínas 'de jovens ou adultos

_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.

categoria:

categoria:

Raças Inglêsas

Aves isoladas acíma de 1 ano
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°,
532.3, categoria:
Raças Inglêsas
Ternos de jovens ou adultos

_

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.

533. a categorfa.:

Raças Inglêsas
Quinas de jovens ou adultos

- Premias: 1.0, 2.° e 3,°,
534.a categoria:
Raças Topetudas

Aves Isoladas até 1 ano

Prêmios: .1.°, 2.°' e 3.°.
535.a categoria:
Raças Topetudas
Aves isoladas acima de 1 ano
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°,
536.a categoria:
Raças Topetudas
Ternos de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.°, 2.° e 3.0.
537. a categoria:
_

Racas Topetudas
Oulnas de jovens ou adultos
Prêmios: 1.0, 2,° 'e 3.°,
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538. a categoria:

Hamburguesas
Aves isoladas até 1 ano
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.~.
539. a categoria:
Raças Hamburguesas
Aves isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0,.
540.0- categoria:
Raças, Hamburguesas
Ternes de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
541. a categoria:
Raças Hamburguesas
Quinas de j avens ou adultos
- Prêmícs ; 1.0, 2.° e 3.°".
542~a categoria:
Raças Francesas ,
Aves isoladas até 1 'ano
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
543.a categorla ;
Raças Francesas
Aves isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3. 0 ,
544. a ca.tegcrta:
Raças Francesas
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3. 0 •
545. a categoria:
Raças Francesas
Quinas de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2,0 e 3.°.
546. a categoria:
Raças Continentais
Aves isoladas até 1 ano
-.Prêmios: 1.°,2.° e 3.0 •
547.a. categoria:
Raças Continentais
Aves isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.°.
548.9. categoria:
'Raças Ccn tinentais
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
549 -0, categoria:
Raças Continentais
Quinas de j avens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e :30°.
550.a. categoria:
Raças Combatentes
Aves Isoladas até 1 ano
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
551.9. categoria:
Raças Combatentes
Aves, isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
Raç~s

552.90 categoria:
Raças Combatentes
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
553. a categoria:
Raças Combatentes
Quinas de Jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
554.a categoria:
Raças Orientais
Aves isoladas até 1 ano
_ Prêmios: 1.°,2.0 e 3.°.
555.'a categoria:
Raças - Orientais
Aves isoladas acima de 1 ano
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.0.
55G.a categoria:
Raças Orientais
Ternos de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
557.0, categoria:
Raças Or.entaís
Quina-s de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
53B.a categoria:
Racas de Aves de Luxo
...<'.>.V05 isoladas até 1 ano
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
559.a categoria:
Raças de Aves de Luxo
Aves Ieoladas acima de 1 ano
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
560.p- categoria:
Raças de Aves de Luxo
Ternos de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
561,!' categoria:
Raças de Aves de Luxo
Quinas de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe LXXXVII

Meleagrfdeos

562.a categoria:
Raças de Perus Industriais
Aves isoladas jovens
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
563.:> categoria:
Raças de Perus Industrfaís
Aves· ísolaôas adultas
_ Prêmios: 1.0, ~.o e 3.°.
564.p- categoria:
Raças de Perus Industríads
Ternos de jovens ou adultos
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
565.a categoria:
Raças de Perus Industriais
Quinas de jovens ou adultos
-.,- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Classe LXXXVIII
Palmípedes

.560.a categoría.:
Raças de: Patos Industriais
Aves isoladas, jovens ou adultas
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°
557.:1. categoria:
.Ô

Raças de Patos Industriais
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmícs: 1.°,2.° e 3.°.
568. a categoria:
Raças de Patos Industriais
Quinas de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
569. a categoria:
Raças de Marrecos Industriais
Aves isoladas, jovens ou adultas
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
.570.a categor.a: .
Raças de Marrecos Industriais
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2.0 e 3.°.
571.ll. categoria:
.Raças de Marrecos Industriais
Quinas de jovens ou 'adultos
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
5'72.1\ categoria:
H.3.9:.l,S de Marrecos Mistos
Aves isoladas, jovens ou adultas
- Prêmios: 1.0, '2.0 e 3.°.
57ii.l\ categoria:
Raças de Marrecos Mistos
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.°,2.° e 3,°.
'574,a categoria:
Raças de Marrecos Mistos
Quinas de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,
M5. a categoria:
Raças de Marrecos de Luxo
Aves ísoladaa, jovens ou adultas
-

Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.,

576.1', categoria:
Rl1Ç8.S de Marrecos de Luxo
Ternos de jovens C1.~ adultos

- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
577.0. categorta ;
Raças de Marrecos de Luxo
Quinas de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
578. 3 categoria:
Raças de Gansos Industriais
Aves isoladas, jovens 0'.1 adultas
- Prêmios: 1.°,2;0 e 3.°.
579.0. categoria:
Raças de Gansos Industrlaís
Ternos de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,

580,a categoria:

Raças de Gamos Industriais
Quin2.s de jovens ou auultoa
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
581P categoria:
Raças de Gansos Ornamentais
Isolados, ternos e quinas
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°,
Classe LXXXIX

Cclomblnos
categoria.:
Raças de Pombos Industrdals.
Casais de jovens ou adultos:
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
533.~' categoria:
Raças de Pombos Correios
Casais de jovens ou adultos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
584.0. categoria:
Raças de Pombos de Luxo
oasaís do jovens ou adultos
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
532.~·

Classe XC
Pássaros
585. a categor.a:
Raças de Canários
Aves Isoladas, jovens ou adultas

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Clf1sse XCI

Concurso de Uniformidade
(Galináceos e Meleagrfdeos) .
5UG,a categoria:
Lotes de 10 aves da mesma raça
(Fêmeas ,~ 1-1,s.,(:8.S leves)

-

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,

537. a categoria:

Lotes de 10 aves fia mesma raça
(Fêmeas ~ Raças mistas)
- Pz'ômíos: 1.0, 2.° e 3.°,
588.:\ categoria':
Lotes de 10 aves da mesma raça
(Machos)

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.

Classe XCII

Concurso de Oapões
Lotes de 5 da mesma raça
S99.a categoria:
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
590. a categoria:
Lotes de 5 mestiços
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,
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CZC;sse

xcrn

Concurso de Pêso
(Galináceos com excecão ce Oapôes)

:5$ll.acategoria:
Lotes de 10 aves da mesma raça
-r-

SEÇÃO EJ -

compreenderá
abelhas
domésticas
criadas no país, produtos de aptcultn1'0.., material apícola, etc.

(Pêrneas)
Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.

Classe XCVIII

582. a categorta:

Lotes de 10 aves mestiças
(Fêmeas)

Pl'êm.iês:-l.o, 2.° e 3.°.
Ctasse XCIV

Concurso de Ovos
5S3. C categoria:
Oíi'OS de gal.nha - 24 ovos - De
mais de 600 gTS. por dúzia

-

APICULTURA

Artigo 8.° A Seção de Apicultura

Abelhas
601. a categoria:
Abelhas exóticas
--'- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
602.a categoría.:
e trfgonaa

Abelhas nacicnads melíponastigonas
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
Classe XCXIX

Brancos --

-Prêmios: 1. 0 , 2,0 e 3.°,
594.(j,

categorta.:

Ovos de galinha - 24 ovos - De
mais de 600 grs , Dor dúzia
- Pardos :...Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XCV

Material Avícola
595.a categoria:
Demonstração de incubadoras

mecánícas
Concurso de Mater.al para
- Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.°.
506. a cateaoría:
Demcnstracões de críadeíras

artdfícíais
- Prêmios: t.c, 2,° e 3.°.
597.(\ categoria:
Demonstracões de apetrechos

-

avícolas
Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
Classe XCVI

Concurso de Material para
Embalagem
E'S8.tI. categoria:
Apresentação de material para
transporte de ovos e aves
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe XCVII
Pintos de 1 dia
599.a categoria:
Lote de 100 pintos da mesma raça
(Raças leves)

-

Prêmios: 1.°,2.° e 3.0.

600.a categoria:
Lote de 100 pintos da mesma raça
(Racaa mlstes)

-. Prêmios:

i.o, 2.° e 3.°.

Mel

603. a categoria:
Mel em faVOG e seções

- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
604.a categcrfa:
-

1\1el centrifugado. liquido
e granulado
Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
Classe C
Produtos de Mel

60B.a categoria:
Hidromel, enomel, vinagre, licores, doces e pães de mel, etc.
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe CI

Oêra
60a. a categoria:

Cêra virgem fundida pelo calor
solar ou pelo calor artificiaI
- Prêmios: -1.0,2.° e 3.°.
607.a categoria:
Cêra alveolada (favos artificiais).
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
608.a categoria:
Trabalhes em cêra (ceroplastía)
- Ve18,s de cêra, etc.
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
Classe CIl

Material apícola
609.a categoria:
Colméias eentrffugas, prensas e
materiais de fabricação
nacional
Prêmíos x 1.0, 2.° e 3;0.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

610.a categoria:
Herbérdos, quadros anatômicos,
etc., sôbre a utilidade das
abelhas
Prêmíos: 1.0, 2.° e 3.°.
Classe

3&7

Classe CVI

Raças de Pêlo Comprido
624.fJ. categor.n:

ciu

-

Angorá
Prêmios: 1.0,2.° e 3.°.

625. a categoria:

Livros sôbre Ap'cultura

Outras raças

611.:'>' categoria:
Livros nacionais de divulgação,
ensino ou trabalho sõbre

Prêmios: l. ú ,

Pêlos· de C081hos

SEÇAü F)
CUNICULTURA
Artigo 9.° A Seção de Ounícultura

coelhos

nacionais

estrangeiros criados no

SEÇl...O

Classe CIV
Raca de Pêlo Curto - Castorrex
612.ã categoria:
Chinchtle
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
613.a categoria:

Castor

- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
614.a categor.a:

Havana
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3,°,
615." categoria:

-

3.°.

Alasca
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°

ü17,a categoria:

outras COI'es
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.
Classe CV

618.:'>'

Raças de Pêra Médio
categoria:
Gigante de Plandres

- Prêmios: 1.°,2,0 e 3.°.
619.l1. categoria:
Gigante de Normandíe
- Prêmios: L°, 2.° e 3.°.
a
620. categurta:

Branco de Bouscat
- Prêmios: 1.°,2,° e 3.°.
621.a categoria:
Branco de Viena
_

e

626.fJ. categoria:
Peles preparadas e outros produtos
- Prêmios: },o, 2.°0 3.°.

país, peles,

produtos, etc.

,
Branco
- Prêmios: 1..0, 2.° e
616,n categcria :

Prêmios: 1.°,2.°

622.0- categoria:

e

e 3.°.

Classe CVI I

doencas das abelhas

Prêmíos; 1.0, 2.° e 3.°.

compreenderá

~,o

3.°,

- Chínchila
- Prêmios: 1.0, ·2,° e 3.°,
623,a categoria:
Outras raças
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3,°.

PISCICULTUR-A CAÇA. E PESCA

G)

Artigo 10 A Seção (te Piscicultura
compreenderá peixes ornamentais e
de valor industrial, quer de criação
de amadores, quer de proflsionais e
produtce d caça e pesca.
Classe CVII!

Peixes ornamentais
627,a categoria:

Peixes crnaraentaís brasileiros,
de profissionais
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
628.'" categoria:

Peixes ornamentais brasileiros,
de arnacores
- Prêmios: 1.°,2.0 e 3,°.
629. "categor!a:
Peixes ornamentais estrangeiros,
de proüssionaís.
- Prêmtcs: 1.°,2,0 e 3,°.
630. a categoria:

Peixes ornamentais estrangeiros,
de amadores
Prêmios: 1.°,2.° e 3.°,·

Classe CIX

Peixes para indústria
631.(\ categoria:
Peixes de valor industrial
de profissionais

Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
632.fJ. categoria:
Peixes de valor industrial,
de amadores

_ prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°,

:158

A'ICS

Ciasee

no eonsn

EXCCUTI'Vó

ctaese CXIIl

ex

Peixes de, criação de valor ornamental e industrial
_ Prêmios: 1.°.2.° e 3.°.
633,acategor~a:

Peixes ornamentais de criação
de amadores
_ prêmios: 1.0, 2.° c 3.°.
634. a categoria:
Peixes ornamentais de criação
de prcrissionais
....... Premies: 1.°,2.° e 3.°.
635.3. categorta.:
Peixes de valor industrial
decríação de amadores
Prêmios: 1,°, ~.o e 3.°.
636.a categoria:
Peíxes de valor industrial,
de criação de proüeconaís
Prêmíoa: 1.°,2.° e 3.°.

l'úes silvestres
645.3. categoria:
Aves silvestres de crfadelros
;ltl amadores
Prêmios: 1.0, 2." to: 3,°.
646,(1, categoria:
Aves silvestres de críadeiros
de profísaíonais
Prêmios: 1Y, 2." e c.v.
Classe eXI'!
Mamifer·os snvestres
64'1.(1, categoria:
Mamíferos silvestres de criadeu-os de amadores
-

Prêmios: 1..'"', 2.0 c a-,
648,(1, categoria:

Mamíteros silvestres de criardeu-os de profísionais
Premias: 1:\ 2,'" e 3.°.

Classe cxt

Plantas aquáticas linófilas
63·j.a categoria:
Plantas aquáticas linoíflas
nacionais, de amadores
Prêmios: 1.0, 2.° e 3,°.
e3B.a categoría.:
Plantas aquáticas hnóf.las
iH:t~,.~:w,i05,' (1':; f~!·Oih:::,!vila~.,.

é'rémíos: 1.0, 2.° e 3,°.
6:::·J.3o categoria:
Plantas aquáticas linófilas
exotrcas, de amadores
Prêmios: 1.0, ~L? e 3.°.
640.(\ categoria:
Plantas aquáticas Iínóftlas
nacionais, ce prof.ssíonaís
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0.
Classe

cxtt

Concurso de aquários
641.!t categoria:
Conjunto de aquários, de
proüssicnais

Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
642. a categoria:
Conjunto de aquários, de
amadores
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
134-3.30 categoria:

Aquário mais perfeito em conjunto
de profissionais
_. Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°,
644. a categoria:
Aquário mais partetto em conjunto
de amadores
--- Prêmios: 1.°,2.° e 3,°.

Classe CXV

caça eê-esca
(Produtos)

cateaoría.:
Conservas - fínas em azeite, tomate
e outros ccndímentoa
_ Prêmios: l,v, "".o e 35'.
649.0,

65"0.'" cate[l·c'tl:::L:

Conserves em 8a1, enlatadas
- Prêmios: 1.0, 2." e S.".
6:5 1..... cc.teccn a:

Peixes conecrvaoos secos, salgados 011 ctefumadoa

-

Premias: 1.0, 2.... e 3.0.

m52.p• categoria:
Couros, peles e artefatos
- Prêmios: 1.0, 2,u e 3:).
653.:\ categoria:
Penas e arteracos
- Prêmios: 1.0, 2.° e d.v.
654.(1, categorta:
Chifres e artefatos
_ Premias: 1.0, 2.0 e a,v.
6Ei),a ceregora:
I'tsponjas e 'artefatos
_ Premies: I.v, 2,° e 3.°.'
656. 80 categoria.:
Ooraía e arteí'atos .
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e d.".
607.'il. cateeorta:
Madrepérclas e artefatos
_ Prêmíca: 1,0, 2.° e 3,°.
658.a categoria:
Adubos
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
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659.a

z:

categoria:
óleos
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

660. a categorfe.:

Produtos químicos
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
651.:1. categoria:
-

SERICICUL';['URA

Artigo 11 A Seção de Serícicultura,
consistirá na apresentação de Bom..

bvx morí nas diferentes reses .de sua
criação, de fios de sê da, mostruários,
etc.
Classe CXVI

casulos
6f:2.a categoria:
Casulos sufocados de quaisquer raças,
coloração e forma, como prova ~ de
unitormídade, rendimento e fiação.
Amostrar de I quilo, no mínimo,
Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°'.
Classe CXVIl

Pios
. '603." categoxia:

Meadas ce fio cru, alvejado e tinto
-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
6!H.a categoria:
Carretéis de fio cru, alvejado
e t-nto
Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
Classe cxvttt

Concurso de mostruários
655. a categoria:

-

categoria:
Fêmeas de 2 a 4 dentes
,..-- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
671.a categoria:
Fêmeas de maís de 4: dentes
- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.

Artes aplicadas
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

SEÇAO H) -

.
Estnnde melhor apresentado
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°.

SEÇAO 1) -

OVINOS RúSTICOS

Classe CXIX
'I'ôdas as raças
Animais puros Dor cruzamento
süB.a categoria: Machos sem muda
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
30
<:67. categoria:
Machos de 2 a 4 dentes
- Prêmíosc 1.0, 2.° e 3.0.
6G8.a categoria:
Machos de mais de 4 dentes
-c- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
669. a categoria:
Fêmeas sem muda
_ Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
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670.a

SEÇãO J) -

.

PRODUTOS DE

ORIGEl'vI ANIMAL

Artigo 12. A Seção de Produtos de
Origem Animal compreenderá artdgos comestíveis industriais e de utili..
dade, fabricados com matéria prima
nacional.
Classe CXX

Leite. e Derivados
1.a categoria:
Leites conservados
- Prêmios: 1.0, 2.0·e 3.°.
2. U ca tegorta:

-

Leites fermentados
Prêmios: 1.°,2.° e- 3.°.

3.(', categoria:

Manteigas e cremes.
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
4.a catesorla:
Q;}eijos e requeijões
--'- Prêmios: 1.°,2.° e 3.°.
a
5. categuna.:
Caseina alimentar ou industrial
e seus derivados
- Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
a
6. categor.a.:
Outros produtos de leite
Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.

~

Classe CXXI

Carnes e dérívados, exceto os
Produtos destinados à alimentação animal
7.a categoria:
Carnes enlatadas, salgados.
defumados, etc.
_ Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.°'.
S.1lo categoria:
Produtos de ealaicharta e embutidos
- Prêmios:' 1.0, 2.° e 3.°.
9. a categoria:
Gorduras em geral, toucinho,
banha, sêbo, óleos, margarina, etc.
_ Prêmios: 1.°, 2.° e 3.°.
IO.a categoria:
Extratos e farinhas de carne
_ Prêmios: 1.0, 2,° e 3.°.
!l.a categoria:
Fâneros: lãs, pêlos, sêdas, unhas,
chifres, etc.
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3,0.
12.a categoria:
Couros, peles e artefatos
_ Prêmios: 1.0, '2.° e 3.°.
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13.0- categoria:

Adubos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
a
14. categoria:
Produtos diversos
Prêmios: 1.'\ 2.0 e 3.0 •
SEÇAo K)
Forragem,
Artigo 13. A. Seção de Forragens
compreenderá as 'seguiu tes classes e
categorias:

Classe CXXII
Plantas. vivas
La categoria:
Gramíneas
- Prêmios: 1.0,2.0 e 3.0 •
2.a categoria:
Leguminosas
- Prêmios: 1.°, 2.0 e 3. 0 •
a
3. categoria:
Outras plantas
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0.
Classe CXXIlI
e plantas forrageiraa
categoria:
Gramíneas
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3. 0 •
categorín:
Leguminosas
Prêmios: 1,°, 2. 0 e 3.°.
categoria:
Outras plantas
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.

s~mentes

4.a
5.a

--:-

6. a

Classe CXXIV
Produtos de origem vegetal
e animal
7.ll. categoria:
Fenos
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
B.a categnr.a.:
Bflagem
- Prêmios' 1° 2° e 3.0 •
9.a categ{)ri~: "
.
Palhas
- Prêmios: 10 20 e 3. 0 .
lo.a - categoria:'

.
Raízes e tubérculos
- Prêmios: 1.°,2.0 e 3.0 •
l1. a categoria:
Sementes e grãos
- Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
12.a categoria:
Farelos, tortas e farinhas
- Prêmios; 1.0; 2.0 e 3.0 .
a
l:t. categoria:
Produtos de matadouro
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.0:

H,a categoria:

Diversos
Prêmios: 1.0, 2.° c 3,°.
Classe CXXV

Coleções, herbérros e mostruários
15.:\ categorta:
Gramíneas

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
16.:.'\ categcrta:
Leguminosas
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
17. a categoria:
outras plantas
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°,

-

SEÇi'.ü L)

-

CONCURSOS

DIVERSOS
Artigo 14 Esta 880&0 compreenderá
os concurso" ue vacas leite.ras, de

animais gordos e de tratadores e ordenhadores .
Classe CXXV1

Concurso de vacas leiteiras
Artigo 15 Poderão ser inscritas no
concurso, vaCRS de 'quaisquer raças,
de puro sangue ou puras por cruzamento, de acôrdo com as seguintes
Sub-Classes:
1. a Sub-Classe - Rncas leiteiras de
grande porte),
Holandesa preto e

branca, vermelha e branca, Ayrshire,
etc., puras de pedigrce e puras por
cruza.
1.a categorja vacas até 2. a
cria, com 5 anos no máximo.
2.a categoria - vacas oe 3.a e
ma's crias, com qualquer idade.
2.::'- Sub-Classe - Racas eliteíras do
Canal da Mancha - .Jersey e Guernsey, _puras de pedigree e puras P01'
cruza.
3.0. categoria - vacas até 2.i\cria, com 5 anos, no máximo.
4.[). categoria - vacas de 3:é!· e
mais erras; com qualquer idade.
3.[). Sub-Classe
Ratas I\fjstss~
Schwyz, 8imBntÍ12.I, Normanda, etc.,
puras de pedigree e puras po rcruza ,
5.a. "eategcr-ia _ vacas até 2. a
cria, com 5 anos, no máximo.
6.a catagorta - vacas de 3.a e
mais cr.as, com qualquer idade.
4.a Sub-Classe - Raças indianas Gyr, Nelore, Guzerat e Incubrasll, registradas e não registradas.
7.a categoria vacas até 2.a.
crtu, com 5 anos, no máximo.
8." categoria ' - vacas de 3.:\ e
maãs crias, com qualquer idade.
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Art. 17 As vacas deverão apresental' estado de boa saúde e ter provas
negativas de brucelose e tuberculose.
Art. '13 As vacas inscritas no concurso. deverão entrar no recinto da
Exposição 5días antes da sua ínauguraçâo .
Art. 19 O

concurso de vacas leiteiras será julgado por uma Comissão d'esignadapela Comissão Executiva Central.
Art. 20 Encerrado o recebimento,
serão tõdas as vacas submetidas a rigorosa ordenha 'durante 24 horas e,
dêsse- modo, preparadas para o concurso que se deverá iniciar 8 horas
depois da última ordenha.
Art. 21 AJo vacas 5e1'8.0 submetidas a duas ou três ordenhas completas por coa, em hora previamente determinada, durante 3 dias, sendo o
leite de cada ordenha, pesado e anallcado pera a determinação da percentagem de gordura.
Art. 22 Os ordena.dores deverão
usar vestes brancas e gorros da mesma côr .
Art. 23. Serão feitas as seguintes
classífícaçôes para cada categoria:
I - Quantidade de leite
'-- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
II - . Quantidade global de gordura
_ Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
IH - Percentagem de gordura
- Prêmios: 1.0, 2.° e 3.°.
Art. 14. N Nenhuma vaca poderá ser
premiada desde que a produção méd.a diária, durante o concurso, seja
inferior a 10 quilos, ficando estabelecida a percentagem mínima de 3,35%
para a classificação constante do incísç IH, do artigo anterior.
Classe CXXVII

Concurso de bois gordos
Art. 25 Os animads inscritos no
coucurso de bois gordos serão SUbdivididos em sub-classes e categorias.
1,a Sub-classe - . Raças Européias
de corte ou seus mestiços:
V' categoria:
ViteIos de menos de 2 anos
- ("Baby beef'")
2.a' categoria:
Novilhos de 2 a 4 anos
12.:1. sub-classe - Raças indianas
ou seus mestiços
5.a categoria
.
Vitelos de -menos de 2 anos
-

C'Baby beef")

s.e categoría.:

Novilhos de 2 a 4 anos.
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Art. 26 Em qualquer das sub-elasses só será permitida a inscrição de
lotes de 4 animais da mesma categoria.
Art. 27 O' concurso visará especialmente o tipo frigorífico e o julgamenta será fei-to em duas fases:
a)
Apreciação dos animais em pé:
b)
provad'e cêpo - (contrôle da
carne) .
§ 1.0 A primeira fase do julgamento, os lotes serão classificados em 1.0,
2.° e 3.° lugares.
§ 2.° A Comissão Julgadora poder?> . ainda conferir prêmios de menção
honrosa se julgar conveniente.
§ 3.° Só será feita a prova de cêpo
entre os lotes que tenham obtido os
três: primeiros prêmios de cada categoria.
§ 4.° Os lotes só serão escolhidos
em definitivo para a colocação em
1.0, 2.0 e 3.° lugares, depois de realizados os julgamentos antes e depois
de abatidos.
Art. 28 Os proprietários dos anímasi-iabatddos serão indenizados pela
Comissão Executiva Central aos preços correntes do mercado de gado de
corte"
§ 1.0 A pedido do expositor e ecoclus.vamente para a sua orientação
pessoal, sem qualquer efeito para o
julgamento, e sem responsabilidade
por qualquer indenização, poderá a
Comissão Julgadora fazer a prova do
cêpo de qualquer outro animal dos
lotes não classificados nos três prímetros lugares de cada categoria.
Art. 29 Para o contrôle da carne,
a Comissão Julgadora retificará inicialmente a class.fícação das, carcassas, segundo os padrões de exportaÇ8.0 íntcrnacíonal é o seguinte:
a)
relação entre o pêso vivo e
pêso morte, ou seja, rendimento total da carne; ,
b) relação entre os quartos posteriores e anteriores;
c) apuração e classificação da
carne em suas diversas categorias de La, ·2.a e 3. u.
d) rendimento de cada uma dessas categorias e percentagens
respectivas:
e)
dlstc'íbutçâo da gordura externa interna e interstícíal:
f)
aprecíaçâo dos diversos iJedaçC!s
de carne, levando-se em consideração o pêso, o aspecto, a
textura e a .degustação;
g)
apreciação das massas musculares quanto à côr, consistên-
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Classe CXXI X

ela, tamanho, forma, espessura
e, ao mesmo tempo, delicadeza
do grão;
h)

relação entre o esqueleto e o
rendilnento da carne;

i).

pêso das peças principais dos
subprodutos;

i)

pêso do couro.

Art.

30 Os prêmios em dinheiro

serão atribuídos aos lotes de primeiro
prêmio, que se colocarem em primeiro
lugar (campeão), em segundo (vícercampeão) e terceiro.
Artigo 31 O sacrifício dos animais

para a prova do cêpo será feito em
lugar apropriado, com assiatêncía das
'pessoas interessadas que entretanto,
não poderão, de, maneira alguma, in-

tervir 'nos trabalhos da Comissão Julgadora'.

Artigo 'S-2 O corte da carcassa para
apuração das diferentes ca-tegorias de
carne será o comumente adotado
pelos matadouros;
Artigo 33 Aos lotes que obtiverem
1.0, 2.° e 3.° lugares na apreciação dos
animais em pé serão conferidos diplomas e placas com inscrições referentes aos prêmios.
Classe CXXVlIl
Concurso de tratadores' e ordenadorea
Artigo 34. Reallzar-se-âo concursos
de tratadores, visando o estimulo
para a formação de homens capazes
de dispensar aos anímaís os cuida,"
dos inerentes às lides comuns da
criação e ao preparo de espécimes
para as Exposições.
S 1.0 Os concursos de tratadores
compreenderão as principais espécíes de aníma.s, objetivando às condições de trato dos ammaia em geral e; as de cada espécie em .particulaa'.
§ 2.° ·As condições dêsses coucursos ficam a cargo da comissão desígnada para promovê-los durante a Exposição, criando-se as seguinte cate-:
gerias:
a)
tratadores de bovinos;
b)
tratadores de eqüinos;
c) tratdores de suínos:
d)
tratadores de ovinos e caprinos.
Art. 35. Será efetuado um concurso -de ordenhadores, tendo por objetivo promover a melhoria nas condições de ordenha das vacas.
Parágrafo único.
As condições
pêste concurso ficam também a cargo da comissão designada para isso.

Outros concursos
Art. 36. Na Exposição pOderão
também ser realizados outros concursós, a juízo da comissão Executiva
Central, que os fará anunciar com
antecedência, divulgando suas bases.
Art. 37. Para cada concurso haverá uma Comissão julgadora desígnada pela Comissão Executiva Centraf.

Art. 38.
Nesses concursos serão
também conferféos prêmios aos vencedores, a critério da Comissão-Executiva Central.
Art. 39.
Os julgamentos oêsses
concursos serão públicos e Inapeláveis ,
CAPíTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 40. A visitação pública à Exposição só será permitida após o ato
inaugural.
Art. 41. Será cobrada a entrada de
o-s 1,00 por pessoa.
.§ 1.0
Terão entrada rranoa, em
qualquer caso, os exportadores e seus
representantes, o pessoal de serviço,
os corpos docentes e discentes de instituições de ensino que solicitarem
permissão para visitar o certame, os
menores de 12 anos acompanhados, e
tôoas as pessoas munidas de ingresso
permanente fornecido pela Comissão
Executiva Central.
§ 2.° Antes da inauguração, só será
permitida a entrada às pessoas que
tiverem ingressos especiais, exceto nos
dias de julgamento.
Art. 42. A Exposição estará rranqueada ao público das 9.30 às 19 horas, podendo prolongar-se a juízo da
Comissão EXecutiva Central.
Parágrafo .únlco. Fora dêsse horário, só terão entrada os exposítores, seus prepostos e empregados.
Art. 43. Poderão concorrer à Exposição criadores, industriais e co"mercíantes das classe que constituem
as divisões contidas no Capitulo II.
§ 1.0
Será facultada, aos industriais e comerciantes de artigos, relacíonados com a pecuária, a montagem de mostruários para exibição de
seus produtos, os quais s6 poderão
concorrer aos prêmios nos casos previstos no regulamento.
§ 2.°' estes expositores custearão
tôdas as despesas de instalação de
seus mostruários, correndo também
por sua conta a demolição e remo-

363

ATOS DO PODER EXEÇUXIVO

çâo dêstes; após o encerramento do
certame.
§ 3.°
Nenhum mostruário será
constíruídc sem que 'os respeotdvtos
croquis sejam previamente submetidos à aprovação da Comissão Executíva Central.
CAPíTULO IV
DA' INSCRIÇÃO

Art. 44. Nenhum animal ou produto será admitido à Exnosiçãi,o sem
ser previamente inscrito pela Comissão Executiva Central.
Parágrafo único. Para efeito de
inscrição, deverão os _ interessados
procurar formulários, no Departamento da Produção Anima1, no Estado de Minas Gerais, nas diversas reipartições dêste Departamento e nas
sedes das Comissões Regionais.
Artig'o45 Os pedidos de inscrição e
local serão recebidos até 27 de Julho
de 1947, pela Comissão Executiva
Central, no Departamento da Produçâo Animal, à rua Bahia n.c 570 Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Jo.•.r t. 46 Os formulámos d:everi~o
ser integralmente preenchidos com
letra clara e legível, sem o que não
serão considerados válidos.
Parágrafo único.
Nesses formulários, deverão os interessados' declarar
se os produtos expostos se destinam
ou não à venda, a fim de constar do
catálago ,
Art. 47 Cada expositor só poderá
inscrever, no máximo, 10 animais.
Parágrafo .úníco , Excetua-se a representação avícola, cuja cota ficará
8,
critério da Comissão Executiva
Central.
Art. 48 A Comissão Organizadora
providenciará no sentido de evitar a
inscrição e embarque de animais sem
o conveniente preparo ou sem predicados que os recomendem.
Art. 49 A inscrição é ínteiramerate gratuita e assegura ao expositor o
direito de vender os animais expostos, facultando-lhes ainda. a distribuição de informações impressas ou
dactilografadas a respeítp dêsses anímais.
Art. 50 Nenhum animal' das raças Holandesas, Schwyz, Normanda,
Jersey, Devon, Red Polled, Hereford,
Poled Angus, Shortorn, Oharolesa,
Caracu, Indubrasíl, Inilêsa' de COITi~

da, Árabe Mangalarga, CriouIa e
Ovinas em geral poderá ser íscríto
nas .categorias de puro sangue ou de
anímtaís registrados sem apresentação do .respectivo certificado de registro, emitido pelas associações de
registro genealógico que mantém contrato com o Ministério d'aAgricultura ou por entidades oficiais, querealízavam êsse serviço antes da instituição daquelas associações, ou animais
registrados em associações subvencíonadas pelo Govêrno de São Paulo.
Parágrefo único.
O certificado a
que se refere o presente artigo pcdeírá ser SUbstituído por uma uectaraçâo
feita no verso do boletim de inscrição
por uma das entidades já previstas.
Art. 51 Os direitos mencionados
no art. 49 são extensivos aos demais
expositores, que, entretanto, não poderão, em hipótese alguma, desfalcar
os mostruártos' em exibição.
Art. 52
A Comissão Executiva
Central fará imprimir um catáIago
geral da Exposição, com tôdas as indicações referentes eos animais.
Parágrafo único. O mesmo catálogo conterá a relação total dos expositores e seus produtos, das Comissões e Subcomissões encarregadas
dos trabalhos da Exposição e dos
juízes.
CAPíTULO V
DOS TRANSPORTES

Art. 53 Os animais e os produtos
serão transportados para o certame
(ida e volta) por conta do Govêrno
Federal.
Art. 54 A Comissão Executiva
Central promoverá, por todos os
meios ao seu alcance, facílidadevno
transporte, de modo que o mesmo se
faça com segurança e rapidez, prqcurando cercar os animais de tôdas
as garantias.
Art. 55 Todos os animais e produtos que se destinarem à Exposição
deverão ser consignados .à Comissão
Executiva Central.
Parágrafo único. Para facilidade
do servíç, deverá a referida Comissão ser previamente avisada por telegrama sôbre os embarques efetuados.
Art. 56 Os animais destinados à
Exposição deverão ser acompanhados
de tratadores em número suficiente e
munidos do indispensável material de
asseio.
.
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CAPíTULO VI
DA POLÍCIA

SANIT.\RIA E ASSISTÊNCIA
VETERINÁRIA

Art. 57 Os animais destinados a
Exposição serão examinados por veterinários da Comíssão Executiva Central ou .Comissão Regional, e só embarcarão acompanhados de um certi-

ficado sanitário firmado por um veterinário de uma dessas Comissões.
§ 1.° Do certificado em . aprêço
constará o bom estado sanitário dos'
"mimais, bem como a inexistência no
lugar- de origem. de doença contagiosa nos 30 dias anteriores ao embarque.
§ 2.° Os expositores -que desejarem
inscrever animais, prêv.amente vacinados contra a febre aftosa, deverâc
dírigtr-se, para êsse fim, à COmissão
Regional, à qual cabe providenciar
a respeito.
§ 3.° Tratando) se deanimaís procedentes do estrangeiro, ficarão sujeitos às exigênc.as do regulamento da
Divisão de Defesa banitária Animal
60 D.O.P.N.
Art. 58 Os animais serão examinados' ao entrarem no recinto da Exposição por um veterinário da -Comissão Auxiliar de' Veterinária, que
autor.aará a entrada dos mesmos.
Art.' 59 Os animais atacados ou
suspeitos de doenças contagiosas não
serão admitidos ao recinto da Exposição, provídencíando a Comissão Executiva Central o seu destino conveniente.
Art. 60 Durante o período da Exposição, os animais terão assistência
veterinária 'dírrgída e exercida pela
Comissão Auxiliar de Veterinária,
que porá em prática as medidas
aconselháveís .
§ 1.0 Nenhum med'camento poderá
ser ministrado a qualquer animal sem
o consentimento expresso do profissional encarregado do serviço.
§ 2.°' Não se tratando de doença
infecto ....ccnaagtosa, e com a prévia
autorização da Comissã-o Aúxtlíac- de
Veterüiária, poderão os animais ser
tratados por profissionais da confíança do proprietário.
';"'rt.61 . A Corntssão _Ej'S:ecutiv,a
Central não se responsabilizará pelos
danos porventura sofridos pelos aní-:
mais em. 'conseqüência de acidentes,
moléstias ou qualquer outra circuns..
tâncía, que se verifiquem antes, durrente ou depois do certame.

Art. 62 Fica expressamente proibido. o ingresso ao recinto de qualquer
animal não inscrito na Exposição.
Art. 63' As Comissões ExBcutivas
Regionais providenciarão no sentido
de ser feita a desinfeção de vagões
e boxes, que servirem para o trans,
porte de animais destinados à Expo,
siçã:o.
CAPíTULO VII
DA MANUTENÇÃO E RECEEThtENTQ DE
ANIMAIS E :!\[OSTRUÃRIÇS

Art. 64 Os animais destinados a
Exposição serão recebidos desde 8 até
4 dias antes da nata inaugural.
§ 1.0
Os animais procedentes de
pontos dístántes poderão. a juízo da
Comissão Executiva Central, e com
prévio consentimento d-esta, ter êsse
prazo antecipado até 15 dias.
§ 2.°
Os animais que- chegarem
após o prazo acima estipulado serão
recebicos e só concorrerão a prêmios
a juízo da Comissão Executiva Central ,
§ 3.° Os mostruários serão recebi..
dos e organizados desde 15 dias até
48 horas antes da inauguração do
certame.
§. 4.°. O recebimento de produtos,
máquinas, adubos, forragens, etc., só
será feito ate-S horas antes da inauguração oficial.
Art. 65 Nenhum anímal será aQl'
m.tádo ao recinto da Exposição sem
que sejam satisfeitas as exigências
dêete Regulamento, c sem que tenha
uma responsável direto perante a Comissão Executiva Centra.
Art. 66 Os animais sem conveniente preparo ou não amansados se1'5.0 recolhidos a um local apropriado, sendo o seu proprletárío cíenttücado no sentido de providenciar o seu
imediato retôrno por sua conta.
Art.. 67 . Só serao admitidos os animais que se apresentarem munidos
de cabrestos, buça.l ou elementos que
assegurem a sua contenção.
Art. 68 Uma vez admitidos à EX'~
posição, serãovos animais levados ao
locai que lhes fôr determinado, de
onde não poderão ser mudados.
§ 1.0 Do local que lhes competir;
os animais só poderão sair para o
desfile -u exercício nas horas próprias que forem determinadas pela
'Comissão Executiva Central.
§ 2.°
As aves Incrttas receberão,
no ato da ínsortção, anéis ou marcas
mvlcláveis ;'
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§ 3.0 .It vedado ao .expcsitor retirar das gaiolas, sem prévia autorização, ou so' qualquer pretexto, qualquer ave exposta.
Art. 69 Os ovos escolhidos no 1'8c.nto da Exposição serão de propriedade desta 8, linda a mesma, serão
doados a urna instítuíçâo co carída..
de, depois de convenientemente inutilizados para incubação,
Art. 70 Desde o instante do recebimento, rícarn os anímaís ou produtos expostos sob v, cureção da OcmísSb\O _ ísxecut.va Central, não podendo
os expositores i-etíra-Ios antes ao encerramento do certame.
Art. 71 Os tratadores e empregra.
cios do? expoaitores, 03 empregados ue
botequins e restaurantes, ficam sob
a, direção da Oomíssâo Executiva
Cento-as, ia cujas membros deverão
toao o respeito, acatando' as ordens
relativas ao serviço que lhes estiver

afeto.

Parágrafo único. Os tratadores
cbrtgarn-se a estar devidamente traj2..l<QS nas horas de í'reqüêncía da E.,'Xposíçâo, a zelsa- pela perre.ta manutençúo dos animais, a conduzi-los ao
desnte e exibíçôea solicitadas.
Art. 'i'2 A alímentação dos animais
ficará a cargo da Comissão Executiva
Central durante o período da li:xposição .
§ 1.0 Em horas certas, determlna..
das pela Comissão J,:};-;:ecntiva Central,
deverão os tratadores apresentar-se
ao almcxar.tado a fim de receber a
ração descmada aos animais sob sua
guarda.
§ 2.0 Fora das horas designadas,
pela Comissão, não será feita entrega
de forragem sob qualquer pretexto.
§ 3.°
As rações serão determinaDas e calculadas pela Comissão Executiva Central'.
Art. 73 O tratamento dos animais,
que chegarem ao recinto antes do
prazo mdicedo, correrá por conta e
responsabilidade do expositor .
CAPíTULO VIII
DO

JULGAMENTO

Art. 74 'I'ocios os aníma.s e produtos expostos em conformidade com a
classificação constante do Capitulo Ir
do presente regulamento serão classificados por juizes previamente designados pela Comissão Exectltiva Oen..
traj,

Art. 75 O julgamento poderá ser
feito por um ou mais juízes de preferência técnicos.

lü·t. 76
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O vercdíctum dos juízes e

íhapelável.
Ar'~. 'ti
Os julgamentos serão pú-

blicos, exceto para as aves, uevendo
os assistentes manter-se afastados do
local ern que se real.zarem, a tím ue
nâo perturbar os trabalhos dos juizes.
Parágrafo único.
Será permitido
que os juizes dêem publicamente as
razões de S-2U julgamento.
Art. n
As cves serão julgadas
pele processo comparativo, obedecendo 8,0 Standard americano de perfeição, QXC2tO ?3 brasüeiras e outras não
mencíonecías no meSl1;IO, que serãojulgadas de acôrdc com o crrterlo-es .
tabelecido Dela

Sociedade Brasileira

ce Avicultura, observando-se entretanto todos 03 itens refat.vos às ÚêS-

o.esstncacões parciais e gerais.
Art. 'i9 Não é obrigatória- a aprcS81Hô,.Çã.O de certmcaco genealógico

para

8·S

aves ele

Art. 80

tÔd8,S

as categorias.

Os trabalhos de julgamen-

to terão inicio 3 dias antes'

da ínau-

guraçâo oficial da Expoa.cão .
Pal'",~gTai'o único.
Para isso, dever1'3.0 os juízes designados pela Comis-

são Executiva Central apresentar-se
mesma 4 dias antes da data maugural 0:0 certame.
Art. 81
O desacato a qualquer
membro das cormssôes julgadoras por
um dos expositores ou .eeue prepostos irnohcará na Yetirada imediata de
seus animais, e a pro.bição de comparecer 2, qualquer EiKposição Nacional de Anímaís, pelo prazo de 3 anos.
Arb. 82 O resultado do julgamento será afixado junto ao animal ou
produto premiado.
ArL 83 Sempre que um animal
premiado rõr concuzído a desfile, deverá levar, em lugar visível, dlstlntive do prêmio que lhe ro; contertdo .
Art. 84 Os animais procedentes do
estrangeiro e os de, propriedade do
Govêrnc Federal Estadual ou I\1nnícípal não concorrem aos julgamentos.
Art. 85 O julgamento dos animais
será feito pelo processo comparativo.
Art. 86 Ficam fora de concurso
todos os produtos nascidos ou criados
nos estabelecimentos oncie:s e que
forem aôquirídos por particulares.
Art. 8'1 Ficam fora de concurso as
fêmeas em gestação muito adiantada, quando a conformação do animal
estiver visivelmente prejudicada a
ponto de dificultar o julgamento.
Art. .88 As comissões julgaôoras
tornarão em
consideração,
tanto
~~
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quanto possível, as indicações dos 00Ietms de inscrição, porém, se tiverem dúvidas sõbre a

exatidão das

mesmas em relação a qualquer antmal ou objeto exposto, poderão dei-

xar- de julgar, submetendo a questão
:1- apreciação da Comissão Executiva
Central, que resolverá a dúvida.

Art , 89 Não serão conferidos prêrmos 'lWS arrtmats que jà tenham

sido premiados em Exposições

Na-

cionais anteriores, excetuando-se os
inscritos em categorias superiores.
Art. 90

Não serão conferidos prê-

mios aos expositores de material cvt
cola, ficando a sua concorrência Iímttada a demonstrações.
Art. !)l Os juizes não poderão
criar outras categorias, nem d.vidír
as estabelecidas neste regulamento.
Art . 92 Os expositores' e eeus empregados não -poderão ser juízes nas
seçõ-es em qUefligllral'€ill qualquer
produtos de sua propriedade ou mriação.

Art. 93. Os trabalhos de' julga-mento encerrar-se-ão com tempo per
ra serem os resultados conhecidos no
dia da inauguração.
CAPíTULO IX
DO:? PRÊMIoS

Art. 94 A Comissão Executiva
Central conferirá os nrêmlos constantes dêste regulamento, de acôrdo
com a classificação das comissões de
julgamento.
Art. 95 Os prêm.os mencionados
neste regulamento consistirão em díplomas com inscrição de campeã-o, re~
scrvedo campeão, 1.0, 2.° e 3.° prêmies, além dê antros em dinheiro
<reprodutores) ou objetes artísticos.
Art. 96 Em cacia raça haverá um
campeão e um reservado -campeão, a
cujos prêmios concorrcrêo todos os
primeiros prêmios de tôdas as cateigorlas, podendo o segundo prêmio da
categoria de campeão concorrer ao
prêmio ce reservado campeão
Parágrafo ún'co. Só poderão ccncorrer aos títulos de campeão e reservado campeão, das raças que possuem registro, os, anímaís registraaos.
Art , 97 Serão conferidos prêmios
de campeão aos bovinos de idade ínferlor a 15 mes-es, idem aos eqüinos
de idade inferior a 30 meses.
Art. 98 Nas classes intituladas
"Outras Raças" não haverá campeões ou reservados campeões, atrír-

bundo-se sônlente 1.0, 2.° e 3,° prêmies e menções honrosas.
Art. 99 Os juízes, poderão deixar
de adjudicar um ou mais prêmios em
cada categoria, inclusive ° de campeão da raça, desde que nãoencon~
trem vanimnis ou produtos dignos de
merecê-los.
.ert.. 100 Os juizes poderão atríbuír menções honrosas aos animais
ou produtos das diterentes catego).
rias, cuja apresentação ou qualquer
partícular.dade os distinga favoràvej,
mente dentre os animais de sua categoria que não tenham sido premia;
dos.
A1-t. 101 A Comissão Executiva
Central ace.tará qualquer objeto ar,~
trsticc ou importância em dinheiro
que os governos, sociedades, institutos
ou particulares queiram conferir _a
urna determínada classe ou categoria
na XIII Exposição Nacional de An1~
mais e Produtos Derivados.
Art. 102 Serão conter.dos prêmios
aos conjuntos que constem, no mínimo, de 4 indivíduos, exceto para
aves e eqüinos, de que serão aceitos
ternos.
§ 1.0 O máximo para lotes de bovíncs e eqüinos, será de 6 animais e,
para aves, de 5.
~, 2.° Os lotes poderão ser constítuídos de machos e fêmeas conjuntamente ou de anímals do mes-mo sexo.
Art. 103 Além dos prêmios referidos nos artigos anteriores, a Comísísão Executiva Central conferirá outros, de 2CÔ1'do com a tabela a ser
organizada.
CAPíTULO ,X
DAS~ VENDAS

ArL 104 A XIII Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados terá o caráter de Exposição-Feira.
Art. 105 Durante a Exposição será
permitido aos expositores vender particularmente seus animais ou artigos
OU'- submetê-los a leilões, que se realizarão em horas e dlaa previamente
anunciados pela Comissão Executiva
Central.
.
Parágrafo único. Os leilões terão
inicio três dias após a inauguração do
cert.ame ,
Art. 106 Sempre queum expositor
efetuar qualquer, venda direta, deverá comunicá-la por escrito à Comissão Executiva Central a fim de
que esta anote a conseqüente transferência.
Parágrafo ún'co. Para que a ven-da se torne efetiva, deverá o têrmo
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-de tranererencín
-euradores .

ser assinado pelo

.comprador e vendedor ou seus pro-

.EU't. 107 As vendas em leilão serão efetuadas por um ou mais leiloeiros oficiais escolhidos pela Comissão
.Exeeutíva Central, e que terâo du-eíto.
,$, uma oomíssâo de 5 % .
§ 1,0 Dêsses 5%, metade será paga
pelo comprador e metade pelo vendeder.
§ 2.° aliando 'se tratar de animal
pertencente ao Govêrno, a 'comissão
'Será apenas de 2 1/2% e correrá por
conte cxC1US;V3 do comorador .
Art.. 108 Será facultado aos expo.sãtorcs f1x2J:' os- preços mínimos de
seus animais submetidos a leilão.
Art. 109 Os lances máximos no
leilão serão garantidos pelo pagamente Imediato de um sinal correspondente' a 20% dovalor da. compra,
.que reverterá em beneficio do vemcredor, descontada a cote do leiloeiro,
caso o comprador não efetue o resto
.do pagamento e desista da compra
dentro de 48 horas.

C:A.PíTULO XI
DA

Jill'ITRADA

Art.

110

DOS

ANIMP.IS

E

PRODUTOS

Terminada a exposição,

-todos os animais e produtos expostos
deverão ser retirados dentro do pra20 méxímo de cinco dias.

Parágrafo único, Decorríco êsse
prazo, a Comissão Executiva Central
118,0 será responsáver pelos atos, nem
.pe19.5 despesas referentes aos animais
.ou produzes que não tiverem. sido 1'8-tãrados,

Art. 111

A retirada dos animais

ou produtos do recinto só ser permitida com autorlzaçâo escrita da
Oomíssâo Executiva Central.
Parágrafo ..ú níco. No ato do recebimento' dessa autorização, deverá o
proprletárío passar o competente 1'8eíbo à Comissão.
Art , 112 A· Comissão Executiva
Central, só ace.tará para exposição
permanente os mostruários ou partes
dêstcs, desde que os expositores fa-çam prévia declaração escrita, e que
os artigos dêsses mostruários couve.nham 8. tais exposições.
CAPíTULO XII
DISPOSIÇÕES RETAIS

.Art. 1:1,,3 A comissão Execuddva
Central poderá permitir a instalação
no .recjnto do certame, de restaurantes, botequins, cafés, diversões, medí-

ante condições a est.pular,
Art. -114 As despesas das instalações referidas no artigo anterior cor ..
síonáríos, que se obrigam a aceitar o
rerâc por conta exclusiva dos conceelocal Que lhes fêr desígriaco, e a
apresentar os seus planos à aprovacão da Comissão Exeeutcva Central.
Art. 115 Os concesslonártos das
instalações em- aprêço, só poderão. cobrar ao público, pelas mercadorias à.
venda, preços de tabela prêv.amente
aprovados pela Comissão revecutíve
Central.
Parágrafo único,
Será imediatamente cassada a licença aos Intratores da tabela referida neste artigo.
Art , 116,

Os tratadores e empre-

gados ficam proibidos de fazer barulho e ajuntamento que prejudiquem
a boa ordem da Exposição.
Art. 117 ~. expressamente proibi...'

da a manutençâo de ínflamáveís ou
corros'vos, sem a devida licença da

Comissão Executiva Oentr al.
Art. 118. 'I'ôdas as pessoas que es-

tiverem dentro do recinto oa Expostçâo ficam sujeitas às disposições do
presente regulamento, qualquer que
seja a sua qualidade ou função.
Art. 119 Os casos omissos no preser~e \'...egulamers.ç serão resolvidos
pela Comissão Executiva Central.
RJo de Janeiro, 30 de Junho de
1947. -

Daniel de Ca.?'valho.

DECRETO N.o 23.267 DE JUNHO DE

DE 30

1947

Declara iie utilidade pública 1!-ma área'
de terra situada no distrito de Paruaunma, mv-~Hcf'Pio e comarca. de Petró1)olis, Estado do Rio de Janeiro,
necessária à ccmetrucõo de usina
híâro-eíetrica de Areal, concessão
01-ltoTqada uero Decreto-lei n.o 7.469,
a.e 17 d~ Abril de 1945, e autoriza a
Comsumhia Brasileira de Energia a
desapropriei-la.

O Presidente da República,' usando
da atribuição que. lhe confere o artigO 87, Inciso !, da Constituição. e
tendo em. vista o requerido pela interessada e o disposto no art. 151, letras a e b do Código de Aguas.: nos
arts. 3,° 0 5,°, letra h, e 15 do DecretaI eí n.? 3. Z6-5, de 21 de junho de 1941
e o parágrafo único do art. 1.0 do Deereto-lei' n.? 4.152, de. 6 de Março
de 1942, decreta: .
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, nos têrmoa dos arts. 3.° e 5.°,
letra h, e 15 do Decreto-lei n.c 3,,365,

gros

368

DO, PODER EXECUTIVO

de 21 de Junho de 1911 e do parágrafo
único do art. 1.0, do Decreto-Ieí nún1Cl'O 4,152, de () de Março de 194.2, e

DilliCiRE'l'O N.o 23,268 - 00 30 DE
JUNHO um; 1947

das

Altera, sem aumento de despesa, "'
raocui Numérica Ordinária de Extmnumcrtirio-mensalistà do Laoo_
ratcrio da Produção Mineral, do-Ministério da AgricuU1.tm.

de acôrdo com as 'plantas apresentae

aorcvadas pelo

Ministro

da

Agricultura, 8, á1'88, de terras de duzentos e cinco mil metros quadrados
(205. coa m2), aproximadamente, de
propriedade atribuída a Oldcmar Teí-

xeíra, situada no municiuio de Petró-

.polis, à margemvdíreita -do rio Prêto,

necessária ao estabelecmcnto das instalações 'referentes ao aproveitamento
hídro-elétrrco de Areal, conforme
concessão outorgada p810 Decreto nú111.8rO 7.459, de 1'[ de abril de 18'-15.
Art., 2.° A Ccmpanhía Brasíleíra de

Energia Elótrtca S. A. fica autorrsada a promover a desapropriação da
referida área de terras, na forma do
disposto no art.. 15 do Decreto-lei número 3. 3GL1, de 21 de junho de 1941,
e parágrafo único de art. 1,° do Decreto-lei 11.° 4.152, de 6 de março'
de 1942.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 194'1,
126.° da Independência e 59.0 da República.
Eunrco G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

o Presidente da Recúblíca, mandeda atrrbuicáo cue lhe, contere o <:.1'_
tigo 87, item r:d:t consntuição, de;
creta:
Art . 1.0 Fica alterada, 11a forma
da relacào anexa, 2. Tabela Nurnéríca
Ordinária de Extranumerárlo.cnensa.,
lista do Laboratório _da Producâo Mi_

neral, do Departamento Nacional da

Produção lvIineraJ, do Mmístérlo da
Agricultura.
.

Art. '2.° mste Decreto entrará em

vigor na data. de sua puolicaçâo.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro.. 30 de junho de
124'7, 12S.11 da Jndependêncãa € 59.{>
da Repúblics..
EURICO G. Dm.'RA.

Duni-el de Caroalnc ~
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Pub. D. O. de 1 de novembro de 1947
23.977. Vieçêo Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V.
O.P. Q.XI.
P.S.)
Pub.
D. o. de 1 de novembro de
1947
23.978. Viação Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V .
O.P. Q.XI.
P.S.)
Pub.
D. O. de 1 de novembro de
1947
23.979. Viação _ Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V .
O.P. Q.XI.
P.S.)
Pub.
D. O. de 1 de novembro de
1947 •
•...........
23.980.
30 de
prime
O.P.
D. O.
1947

169

170

Viacão Decreto de
ouh.tbro de 1947. Sucargo extinto. (M. V.
Q.1X P.S.)
Pub.
de 1 de novembro de
•...••..•......

23.981. Viação Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V.
O.P. Q.IX. P.S.) Pub.
D. O. de 1 de novembro de
1947
•.. . ... .. .. . • . . .
23.982. Viação Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargos extintos (M. V.

170

170

171

171

171

171

172

172

172
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O.P.
Q.VI. P.S.) Pub .
D. O. de 1 de novembro de
1947 .
.
.
23.983. Viação - Decreto . de
prime cargo extinto. (M. V .
O.P. Q.IX. P.S.) Pub
D. O. de 1 de novembro de
1947.
.
,
.
23.984. Viação --!... Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargo extinto. (M. V .
O.P. Q VIII. P.S.) Pub.
D. O. de 1 de novembro de
1947
.
23.985. Viação Decreto -de
30 de outubro de 1947. Suprime cargos extintos (M. V .
O.P. Q.VIII. P.S.) Sub.
D. O. de 1 de novembro de
1947.
.
..
23.985,
30 de
prime
O.P.
D. O.
1947

172

173

173

173

Viação Decreto de
outubro de 1947. Sucargo extinto (M. V •
Q.VI. P.S.) Pub.
de 1 de novembro de

23.987. Viação- Decreto de
30 de 'outubro de 1947. Extingue cargos excedentes. (M.
V.O.P. Q.VI. P.P.) Pub .
D. O. de 1 de novembro de
1947
.
23.988. Viação Decreto de
30 de outubro de 1947. Suprime cargos extintos. (M. V .
O.P. Q.VI.
P.S.)
Pub.
D. O. de 1 de novembro de
1947 .
..
.
23.989. lYlarinha - Decreto de
31 de outubro de 1947. Altera
o Regulamento para a Ordem
do Mérito Naval. Pub • D. O.
de 3 de novembro de 1947 .
23.990. Fazenda - Decreto de
31 de outubro de 1947. Aprova o Regulamento da Comissão Executiva de' Defesa da
Borracha. Pub. D. O.de 3
de novembro de 1947. Retif.
D. O. de 8 de novembro de
1947
..

173

174

174

175

Pág.
23.991.
Fazenda-Trabalho
de 31 de outubro de 1947"
Suspende, a título precário, a
proibição de, que trata o § 3,°
do art. 1.0 do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 20.613, de 5 de novembro
de 1931. Pub. D. O. de 1
novembro de 1947 . .
.
23. 99~. Agricultura Decreto
de 3 de novembro de 1947.
Outorga à Companhia Matogrossense de Eletricidade, com
sede na cidade de São Paulo;
Estado de São Paulo, concessão
para
distribuição de' energia
elétrica n- r-idade de Meracajú, Estado ae Mato Grosso. Pub. D. O. de 26 de
novembro de 1947 .. ,; .....
23.993.
Rduceçõo-Peeenâe
Decreto de 3 de . novembro de
1947. Abre, pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 200.000,00 para pagamento de auxílio à Associação Brasileira de Escritores. Pub. D. 0.- de"-5 de novembro de 194.7
, ..
23.994.
Educação-Fazenda
Decreto de 4 de novembro de
1947. Abre, pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crêdito especial de Cr$ 13.950,00,
para pagamento de gratificacão de magistério. Pub . D.
ri. de 6 de novembro de
1947.
..
..
23,995.
Educação-Fazenda
Decreto de 4 de novembro de
1947. Abre, pelo Ministério
da Educacêo e Saúde, o crédito especial de Cr$ 11.078,00,
para pagamento a Dona Olga
Salina Lacorte . Pub. D. O. de
6 de novembro de 1947
.
23.996.
Educação-Fazenda
Decreto de 4 de novembro de
1947. Abre, pelo Ministério
da Educacão e Saúde, o crédito eSP6~ial de Cr$ ... , ..",
500.000,00, para pagamento de

177

177

178

17R

179
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Pdg.
auxilio concedido ao
de Pront0 Socorro
Vermelha Brasileira,
Paraná. Pub . D. O.
novembro de 1947

Hospital
da Cruz
fi lial do
de 6. de

23.997.
Educação-Fazenda
Decreto de 4 de novembro de
1947. Abre, pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 10.962,00,
para pagamento de indeniza.
ção . Pub. D. O. de 6 de novembro de 1947
~

179

179

23.998.
Educação-Fazenda
Decreto de 4· de novembro de
~947. Abre,
pelo Ministério
da Educscão e Saúde, o crédito especial de Cr$
.
267.500,00, para pagamento de
obras executadas em embarcações do Serviço de Transporte. Pub . D. O. de 6 de novembro de 1947

1'19

23. 999. Fazenda Decreto de
4 de novembro de 1947. Abre
ao Congresso Nacional o crédito suplementar de Cr$ '"
180.000,00, à verba que especifica. Pub. D. O. de 6 de
novembro de 1947

24.000. Fazenda - Decreto de
4 de novembro de 1947. Revoga o Decreto n.? 2.155, de
1,0 de
dezembro de 1937.
Pub . D. O. de 6 de novembro de 1947
24.001. Viação-Fazenda Decreto de 4 de novembro de
1947. Abre ao Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
.
14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzeiros) para construções rodoviárias. Pub . D.
O. de 6 de novembro de 1947
24.002. Viação ~ Decreto de 4
de novembro de 1947. Aprova projeto! e orçamento para
construção de trecho do ramal
Coroará-Pedreiras, na Estrada
de Ferro São Luís-Teresina.

Pág.
Pub.. D. O. de 6 de novembro de 1947 .............•.
2'1·.003. Justiça Decreto de
4 de novembro de J.947. Dispõe sôbrc a relotação do Mírdetério da Justiça e Negócios
Interiores. Pub . "Suple . D.
O. de 14 de novembro de

180

1947
.. .. 181
24.004. Viação-Fazenda Decreto de 5 de novembro de
1947. Abre ao Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito suplementar de Cr$ ....
12.000.000,00 doze milhões decruzeiros) à verba que especifica. Pub , D. O. de 6 de
novembro de 1947
- 194

180

24.005. Viação-Fazenda Decreto de 5 de novembro de
1947. Abre ao Ministério da
Víacão fi Obras Públicas o crêditó- suplementar de Cr$ .. :.
12.000.000,00 (doze. milhões
de cruzeiros), para atender às
obras do Departamento Nacicnal de Obras de Saneamento
na Baixada Fluminense. Pub ,
D. O. de 6 de novembro de
1947 .
. .. .. .... .. .. ..

195

180

24.006. Agricultura Decreto de 5 de novembro de 1947.
Declare SEm efeito o Decreto
H.O 22.539, de 1 de fevereiro
de 1947. Pub . D. O, de 7 de
novembro' de 1947.

195

24.007. Aéricultum _
Decreto de 5 do? novembro de 1947.
Concede à Sociedade de Mineração e Comércio
Conceição
Ltda., autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Pub .. D. O. de 19 de
novembro de 1947

195-

180

24.008. Agricultura _
Decreto de 5 de novembro 'de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Orlandim José Orlando a pesquisar diamantes e associados
no Município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais. Pub.

XIX
Pâ(j.
D. O. :1'2 7 de novembro de
1947 .
.
.
24.009. Gúerr-a ~ Decreto de
5 de novembro de 1947. Altera
a redação de artigo de U111 Deereto. Pub . D. O. de 7 de
novembro de 1947
.
24. O10.
Extei"ic!'-Fazenda
Decreto ds- 6 de novembro de
1947.
Incumbe o Banco do
Brasil S. A., como
Agente
Especial do Govêrno Federal,
de administrar os bens do súdito alemão que menciona. Pub.
D. O. de 8 de novembro de
194'1 .

24. OH, Viação ~ Decreto de
6 de novembro de
1947'.
Aprova projeto e o-ccmenco
para execucão de servlcos de
B.basteci~e;to de éeua ~a es~
teção de Achilles Stenghel, na
Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina. Pub. D. O. de 8
de novembro de 1947

195

196

196

24.013 Vi"-lção ~ Decreto de 6
de novembro de 1947. Aprova projeto e orçamento para
modificação e aumento de desvios na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina. Pub . D.
O. de 8 de novembro de 1947
24.014. Viação ~ Decreto de 6
de novembro' de 1947. ProrToga, por 10 anos, a concessão
outorgada à Rádio Panameri
cana S. A., para estabelecer
uma estabelecer uma estação
radiodifueora . Pub. D. o. de
17 de novembro de 1947 ....

24.015. A{;rkl.tltura ~ Decreto
de 10 de novembro de 1947.
Dispõe sôbre a relotaçâo do

da
Agricultum ,
Pub, D. O. "Suplem.." de 11
de dezembro de 1947 ..... _ .
24.016. 2ducéção
Decreto
de 10 'de novembro de 194-7.
Aprova 08 Estatutos da Confederação
Brasileira de Desportos
Universitários.
Pub .
D. O. de 14 de novembro de
1947

259

24.017. Aeroaáutice ~ Decreto
de 10 de novembro de 1947.
Cria, no Ministério da Ae'ronáutica, G Centro de Instrução Militar da 3. a Zona Aérea.
Pub . D. O. de 14 de novembro de 1947
.

271

24'.018.

196

24.012. Vi.::lção ~ Decreto de 6
de novembro' de 1947. Aprova projeto e orçamento para
construção de abrigo para materiaís na Rêde de Vrecâo Pa~
rané-Santa
Catarina." Pub.
D. O. de 8 de novembro de

1947

Páa.
I·"'Ii;;üs~éri.~J

198

Trabalho

Decreto
de 10 de novembro de 1947.
Concede à "Mundial" Companhia Nacional de Seguros
Gereis autorização para funcionar e aprova os seus estatutos.
Pub . D. O. de 22 de novembro de 19'1-7
.

271

24.019.
'Frebelhc
Decreto
de 10 de novembro de 1947.
Aprova alterações introduzidas
nos
estatutos da Companhia
Continental de Seguros. Pub .
D. O. de 14 de novembro de

197

197

271

1947
24.020. Educação ~ Decreto de
11 de novembro de 1947. Cóncede reconhecimento a cursos
da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de
Mines Gerais. Pub . D. O. de
18 de novembro de 1947 ....
24.02 l-. Rducação Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Concede
reconhecimento
ao
curso ginasial do Ginásio São
Paulo, de Teresópolis . Pub .
D. O. ele 20 de novembro de
19.<;-7 .
.,
.

197

272

I

24.022. Educação
Decreto
de 11 ck novembro de 1947.
Dá nova denominação a estabelecímentc de ensino secun-

272
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dàrio . Pub . D. O. de 12 de
dezembro de 1497
24·.023. Decreto de 11 de novembro li e 1947. Dá nova denominaçáo a estabelecimento
de ensino secundário. Não foi
publicado ainda no Diário Oííciet pD1" falta de pagamento ..
24.024. Educação -.Decreto de
11 de novembro de 1947. Concede reconhecimento ao curso
ginasial ao Ginásio Barão de
Mesquita, do Distrito Federal.
Pub. D. O. de 19 de novembro de 1947
24.025. Decreto de 11 de novembro ~Je 1947. Dá nova denomíneçâo a estabelecimento

272

24 . 032. Agricultura -

Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Concede ~. sociedade "Minas
de Ouro Saúde Ltda;" autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. Pub .
D. O. de 21 de novembro de
1947 . . .

275

274

24.033. Agrlcnlture Decreto
'de 11 de novembro de 1947.
Concede à sociedade Fazenda
Aparecida S. A., autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração. Pub. D. O. de
27 de novembro de 1947 ....

275

273

24.034. Decreto de 11 de 1;0vembrz de 1'947. L'á nova
denomiuaçâo a estabelecimento
de ensino secundário. N8:o foi
publicado ainda no Diário on~
cíel por falta de pagamento.

276

272

'1.72

de ensino secundárío . Não foi
publicado ainda no Diário Oíí-

ciel por falta de pagamento
24.026. Açriculturs Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Retifica o art. 1.0 do Decreto
n.c 20.297, de 13 de junho
de 1946. Pub. D. O. de 13
de novembro de 1947
24.027. At;ricultura - - Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Retifica o art. 1.0 do Decreto
n. ° 23.784, de 6 de outubro
de 1947. Pub. D. O. de 13
de novembro de 1947

24.028. Agricultura Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Renov- o Decreto n.? 18.410,
de 18 de abril de 1945. Pub.
D. O. de 13 de novembro de
1947 .

.273

274

24.029 . . Agriculture Decreto
de 11 de novembro de 1947,:
Renova o Decreto n.? ,18. 50S,
de 27 de abril de 1945. Pub.
D. O. de 13 de, novembro de

1947

.

24; 030. Agricultura Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Renova c Decreto n.? 17.077,
de 8 de novembro de 1944,
Pub . D. O. de 13 de novembro de 1947
',

24.031. Decreto de 11 de novembro de 1947.
Renova o
Decreto r-.? 14.539, de 19 de
janeiro de 1944. Não foi publicado ainda no Diário Oficial
por falta de pagamento
275

274

24 . 035 . Educação
Decreto
de 11 da novembro de 1947.
Concede
reconhecimento
ao
curso de Didática da Faculdade de Filosofia
da
Bahia.
Pub. D. O. de 19 de novembro de 1947.
24.036. Educação
Decreto
de 11 de novembro .de 1947.
Concede
reconhecimento
ao
curso g-inasial do Ginásio Rio
Branco, -de Visconde do Rio
Branco. Pub . D. O. de 17 de
novembro de 1947.
24.037. Educação
Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Concede reconhecimento ao Gínásio da Companhia de Maria,
do Distrito
Federal.
Pub •
D. O. de 28 de novembro

de 19;7 .

275

24.038. Agricultura Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro

276

276
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Joaquim. Ventura de Moura a
pesquisai- minério de Dum, cauIim, quar-tzo e associados, no

município de São João del Rei,
Estado de Minas Gerais. Pub.
D. O. de 13 de novembro de

í947 .

276

24.039. Agriculture Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Paulo I...â cnteiro a lavrar calcário 8' associados no município
de Lagoa Santa, Estado de Minas Geraie.> Pub . D. O. de

13 de novembro de 1947 ..•.
24.040. Agricultura _ Decreto
de 11 de novembro de 1947.
Autoriza [1 emprêsa de mineração S. A. de Cimento, Mineração e Materiais de Construção "CIIVIIMAR" a lavrar
quartzito IS asociados no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Pub. D.
O. de 13 de novembro de
1947 .
. .... ". . .
24.041. Agricultura Decreto
de 12 de novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Jaciro Faur i a pesquisar argila,
caulim e associados no municip!o de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Pub . D.
O. de 17 de novembro de 1947
24.042. Agricultu::a _ Decreto
de ~2 de nov~nbro de 1947.
Autoriza o cidadão
brasileiro
Ilden Duarte a pesquisar calcáreo e associados no municrpro de Santa Luzia, Estado
rie Minas Gearís . Pub . D. O.
de 17 de novembro de 1947 ..
24. O<!3. A;jâcuItura _
Decreto
de 12 de novembro de 1947.
Autoriza ci cidadão brasileiro
Telesforo Onofre de Mendonça e Gils0!1 Rocha a pesquisar
minér-io de ouro, quartzo, sílica
e eseociados no município de
Ttradentas, Estado de Minas
Gerais . Pub . D. Q. de 17 de
novembro de 1947 .....

Pág.
24.044. Agricultura Decreto
de ]2 de novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Verd l de Carvalho a pesquisar
mica li: associados no município de Senta Maria do Suassuí,
Estado de Minas Gerais. Pub.
D. O. de 17 de, novembro de

1947

277

278

24.045. Agtículturn Decreto
de 12 de" novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
José Almeida Carvalho a pesquisar calcâreo no município
de Rio Claro, Estado de São
Paulo. Pub. D. O. de 17 de
novembro de 1947
24.045. Agricultura Decreto
de 12 de novembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Carlos 'Manuel
Teixeira de
Castro a pesquisar caulim,
feldspato, quartzo e associados,
no município de São Paulo
Estado de São Paulo. Pub.
D. O. de 17 de novembro de

1947 .
. ..... ... ...
24.0<' 7. A;Jricultr,,:a Decreto
de 13 de novembro de 1947.
Retifica c Decreto n.? 22.613,
de 24 de fevereiro de 1947.
Pub . D. O. de 18 de novernbro de 1947

278

279

279

24.0':-8. A(;n'cltItura Decreto
de 13 de novembro de 1947.
Outorga ao Cotonificío Oton
Bezerra de Melo S. A. concessão para aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira
Supitanga no rio de 'igual nome, com aduçâo das águas do
rio Ipojuca e riacho Arimunâ,
no Primeiro Distrito do Municipio de I'pojuca, Estado da
. Pernambuco. Pub . D. .O, de
19 de novembro de 1947 .....
24.,049. Educação
Decreto
de 14 de novembro de 1947.
Altera, sem aumento de despesa, as 'Tabelas Numéricas
Ordinária e Suplementar de
Extranumerário-menselíste
do

280

280

281

281

287
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Serviço de Transportes do Departamento de Administracâo
do Ministério da Educacão~ e
Saúde e dá outras pro;idêndas. Pub . D. O. de 19 de
novembro de 1947
288
24.050. Víocêo _. Decreto de
14 de nO\i;':nbro de 1947'. Retifica Tabela Numérica de
Extranumerário-mensalista
do
Serviço de Comunicações. do
Departamento de Administração co Ministério da Viaç~o o
Obras Públicas que acampanhou o Decreto n.? 23.449, de
31 de julho de 1947. Pub .
D. O. de 18 de novembro de
1947 .
.
291
o

24.051. v iecêo _ Decreto de
14 de novembro de 1947. Declara de utilidade pública- oara
dcsapropriaçáo
pela Esrt.ada
de Ferro Central do Brasil,
uma pedreira situada nas proxirnidades da estaca 258+10,
à alturn do km . 4JA·-482 da
Var-iante
Barbecene-Carendai,
da referida' Estrada.
Pub.
D. O. de 18 de 'novembro de
1947
. ..
..

293

24.052. Viação Decreto de
14 de novembro
de
1947.
Aprova projeto e orçamento
para execução de serviços de
abastecimento .de água na estação de
Nova Galicia, em
construção, na R&de de Viação
Paraná-Santa Catarina. Pub .
D. O. de 18 de novembro de
1947 .
. ..... ... .. ...

293

24.053. Viação Decreto de
14 de novembro de 1947,
Aprova nevo projeto e orçamento para 3. construção da
ponte sôbre o canal Imunana .
Pub. D. O. de 18 de novembro de 1947

293

24.054. Viação Decreto de
14 de novembro de J947.
Prorroga, por J.O anos, a concessão
outorgada à Emprêsa
Radiodifusora
Portoalegrense,

ati..ralmente denominada Rádio
Difusora Pôr-to Alegrense : Limitada, para estabelecer uma
estação
radiodifusora .
Pub .
D. O. de 6 de dezembro de
1947
24.055. Víaçêo Decreto ele
14 de novembro de 1947. Outorga ccncessâo à Rádio Progresso Limitada, para estabelecer 119, cidade de Novo Hemburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, urna estação radiodiíusara. Pub . D. O. de 25 de
novembro
ele 1947.
Retíf .
D.' O. de 26 de novembro de

1947 .

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

293

294

24.056. Faeendn - Decreto de
14 de novembro de 1947. Revoga 03 Decretos n.? 971, de
15 de julho de 1936, enúme1'0 2.509, de 16 ele março de
1938. P1..lb. D.O. de 18 de
novembro de 1947.......... 296
24.057.
Feeende-Trebelhc
Decreto de 14 de novembro de
1947. S-uspende, a título precário, a proibição de que trata
o art. 7.° do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 23.485, de 22 de novembro de 1933'. Pub . D. O. de
17 àe llovelnbro de 1947 . , .. 296
24.058. Viação Decreto de
17 de novembro de
1947.
Aprova projetos e orçamentos
para a regularização do rio
Bengala 0 construção de ponte
sôbrc o mesmo, na Rua 7 de
Setembro, em Nova Friburgo.
Pub . D. O. de 19 de novembro de 1947
297
24.059. "Vivção Decreto de
17 de novembro de
1947,
Aprove projeto e orçamento
para construção de desvio na
estaçêo Lecftore, na Rêde de
Viação P8.1'fU1S-Sant;:; Catarina.
Pub.. D. O. de 19 de novembro de 1947 ,
297
24.060 .. ViélÇão ~ Decreto de
17 de novembro de 194'/.
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»o«.

púg.
Ap1'OVU

projetos

C orçamento

para localização de parada no
trecho Ourinhos-Apucarana, na
Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina. ruo. D. O. de 19
de novembro de 19 tJ,7

297

24.061. Viação Decr-eto de
17 de novembro de
1947.
Aprova projeto e orçamento
para instalação sanitária e colocação de caixa-dágua na estacâo de Mercilio Dias, na
R@de de Viação Paraná-Santa
Catarina. Pub. D, O. de 19
ele novembro de 1947 .,..... 298
24.062. Vieçêo Decreto de
17 de novembro de
1947.
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por falta de pagamento .....

402

24.149. Educação Decreto
de 2 de dezembro de 1947.
Concede
reconhecimento
ao
curso ginasial do Ginásio Osvaldo Cruz, de Uberlândia.
Pub . D. O. de 12 de novembro de 1947

402

24.150.
Educação Decreto
de 2 de dezembro de 1947.
Concede
reconhecimento
ao
curso ginasial do Ginásio Dr.
Demóstenes Avelino, de Teresina. Pub . D. O. de 26 de
dezembro de 1947

402

24. 151. Exterior - Decreto de
3 de dezernbro de 1947. Faz
pública a adesão, por parte dos
Governos de Portugal e do Canadá, à Convenção para a unificação de certas regras relativas ao, transporte aéreo internacional c Protocolo Adcional,
firmados em Varsóvia, a 12 de
outubro de 1929. Pub. D. O.
de 5 de dezembro de 1947 ..

~02
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24.152. Fczen.ie - Decreto de
4 de deasmbro de 1947. A{t.
toriaa estrangeiro à adquirir o
domínio útil de terreno de marinha _que menciona, situado
nesta Capital. Pub . D. O.
de 3 de janeiro de 1948 ....
24.153. Fazenda ~ Decreto de
4 de dezembro de 1947. Autoi iza. estrangeiro a adquirir o
domínio útil do terreno de marinha que menciona, situado
nesta Cepital , Pub . D. O.
de 22 de dezembro de 1947 ..
24. 154. Fazenda -------c Decreto de
4 de dezembro de 1947. Autortaa estrangeiro a adquirir o
domínio útil do terreno de marinha que menciona, situado
nesta Capital . Pub . D. O. de
26 'de dezembro de 1947 ....

24. 155. Fazenda Decreto de
4 de dezembro de 1947. Concede nove prazo para a apresentação de títulos de terras ao
Conselho de Terras da União,
do Ministério
da
Fazenda.
Pub. D. O. de 6 de dezembro
de 1947 .

24.156.
Viaqão-AgricultuTa
Decreto de '4 de dezembro de
1947. Autoriza o' .Govêrno do
Território Federar' do Amapá
a contratar a exploração de jaaidas de minério de manganês
existentes no mesmo Território
e dá outras providencias. Pub .
D. O. de 6 de dezembro de
1947
" ..

403

403

403

403

404

24.157. Víecêo Decreto de
4 de dezembro de- 1947. AlM
tera o Decreto n.? 24.053, de
14 de novembro
de
1947.
Pub. D. O. de 6 de deaembro de 1947
.

411

24-.158. Viação ~ Decreto de
4 de dezembro de 1947. Aprova projeto e orçamento para
construção de ponte sôbre o
rio Parnibuna . Pub.' D. O.
de 6 d.e dezembro de 1947 .

411

2t.1·. 159, Agricultura Decreto
de 4 de dezembro de 1947.
Altera Tabelas Numéricas Suolemcntarse de Extranumerá;'io-mens8Iista de repartições do
Ministério
da
Agricultura.
P~ÜJ. D. O. de 6 de dezembro de 1947
,
.
24.160. Agricultura ~ Decreto
de 4 de dezembro de 1947.
Retifica o art. 1.0 do Decreto
n.? 19.629, de 19 de setembro de 1945. Pub. D. O. de
6 de deaembro d~1947 .....
24.161. Açrícuttare ~ Decreto
de 4 de dezembro de 1947.
Renova o Decreto 11.° 19.181,
de 13 de julho de 1945. Pub .
D. O. -le 12 de dezembro de
1947 .
..
.
24.162. Decreto de 3 de dezembro de 1947. Renova o Decreto 11.° 19,711. Não foi publicado ainda no Diário Oficial
por falta de pagamento .....
24. 163. Agricultura Decreto
de 4- de dezembro de 1947.
Revalida autonaeçôes de lavra
conferid-as a Jaime Carneiro
LeR o de Vasconcelos.
Pub .
D. O. de 6 de dezembro de
1947 .
..
..
2~·. 164.
A:;n'c!.!Itura ~ Decreta de 4 de dezembro de 1947.
Autoriza a emprêsa de mineracâo "Sociedade Cal Paraná
Li_~i1:ada" a lavrar calcário,
no rmmicipio de Colombo, -Estaco cio Paraná. Puh. D. O.
de 12 de dezembro de 1947 .

24.165. Agricultura ~ Decreto
. de 4 de dezembro de 1947.
Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Cimento Bràslleiro a lavrar calcário e assaciados no município de São
Gabriel
do
Estado do Rio
Grande do Sul. Pub . D, O.
de 12 de dezembro" de 1947 .
24. 166. Agiicoltuce ~ Decreto
de fi de dezembro de 1947.

411

412

412

412

413

413
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Autoriza o cídadâo
Fiarelli
feldspato
nicípio c
Pub. D.

bro

brasileiro

peccicacco a lavrar
e associados no muEstado ele São Paulo.
O. de 12 de dezem-

de1947

415

24',167. Agâcnftura --:- Decreto
de 4 de dezembro ele 1947.
Autoriza 0, cidadão brasileiro
Luís Américo Soares de Fatia
a lavrar água mineral no município dE' São Gonçalo, Estedo do Rio de Janeiro. Pub .
D. O. de 12 de dezembro de

1947
24.168. Agricultura Decreto
de 4 de dezembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Aristides Praxedes Dias a lavrar ceulím no município de
Mar de .Esp anha,
Estado de
Minas Gerais. Pub. D. O.
de 12 de dezembro de 1947 ..
24.169. Decreto de 5 de dezembro de 1947. Prorroga, por 10
anos, a' concessão outorgada à
Sociedade
Rádio
Cosmos,
atualmente denominada Rádio
América S. A. Não foi publicado ainda' no Diário Oficial
por falta de pagamento .....
24.170.
Viação
Decreto
d~ 5 .de d;zembro de 1947.
Prorroga, por 10 anos, a concessão outorgada à Sociedade
R~dio Atlântica, para estabelecer uma estação radiodifusora. Pub. n. a. de 15 de dezembro de 1947
24.171 Agricultura Decreto
de '5 de dezembro de 1947.
Conceda à Emprêsa Águas Minerais Passa-Quatro Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. Pub.
D.a. de 12 de dezembro de

)947 . . .
24. 172 Agricultura Decreto
de 5 de dezembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Severino de Aquino Lima a
pesquisar caulim e associados

Pág.
município de Cabo, Estado
de Pernambuco. Pub. D. O. de
24 de dezembro de 1947
418·
24.173 Aúricdtura Decreto
de 5 de dezembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Leon Nicolau Nogueira de BOl"ba a pesquisar mica e associados no município de Governa...
dor Valadares, Estado de lVH·
n2S Gerais. Pub . D.a. de 24
de dezembro de 194·7.
418
24.174 Agricultura Decreto
de 5 de dezembro. de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Artur Bettes a pesquisar mica
e associados no. município de
Itajai, Estado de Santa Catatina. Pub . D.O. de 24 de dezembro de 1947
419
24.175 Agricultura Decreto
de 5 de dezembro de 1947.
Autoriza .o cídadãovbrasileiro
Joaquim Eduardo Ribeiro a
pesquisar 'talco, amianto e asjsociados no município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais. Pub . D.a. de"24 de dezembro de 1947
419
24. 176 Agl'ÍcuItl.!nl Decreto
de5 de dezembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
Juvenal Ferreira a pesquisar
areias quartaoses no município
de São Vicente, Estado de S.
Paulo. Pub. D.a. de 17 de
dezembro de 1947
429'
24.177 Agricultura Decreto
de 5 de dezElmbrode 1947.
Autoriza a Usina Queirós Júnior, Limitada a pesquisar minério de ferro e associados no
muntcrpro de, Itabirito, Estado
de Minas Gerais. Pub . D.a.
d.e 24 de dezembro de 1947.
de 24 de dezembro de 1947 ·no
24. 178 Agricultura. _
Decreto
de 5 de dezembro de 1947.
Autoriza o cidadão brasileiro
José Vieira Marques da Costa
a pesquisar i.Imenita e associados no município de Parana!!O

415

415

417

417

417
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guá, Estado do Paraná .. Pub.
D.D. de 24 de dezembro de
1947
24.179 Agriculture Decreto
de 5 de dezembro de 1947.
Concede à Cia. Atlântica de
Mineração
autorização
para
funcionar como emprêsa de
mineração. Pub . D.O. de 15
de dezembro de 1947
24.180 luetiçe-Feeenâe -- Decre de 9 de dezembro de 1947.
Abre, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$
180.000,00 para ocorrer à despesa com a instalação de seis
gabinetes de juízes de direito
e quatro cartórios criminais.
Pub. D.O. de 11 de dezembro 1947
24.181.
Justiça - Decreto de
9 de dezembro de 1947. Declara de utilidade pública· a
Assqcíaçãc Cristã de Moços
com sede na Capital de São
Paulo. Pub . D.O. de 11 de
dezembro de 1947
24 .182 lustíçe Decreto -de
9 de dezembro de 1947. Declara de utilidade
pública o
Guarani Esporte Clube, com
sede em Ponta Grossa, Estado·
do Paraná. Pub . D.O. de 11
de dezembro de 1947
:24.183 Eâuceçêo-Fazende - Decreto de 10· de dezembro de"
1947. Abre, pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 429.000,00,
para atender às despesas com a
realização do Salão
Nacional
de Belas Artes, em 1947, e com
o pagamento. de parte dos
prêmios conferidos no referido
Salão, em 1945. Pub. D.O.
de 12 de dezembro de 1947
-24. 184 Educação
Decreto
de 10 de dezembro de 1947.
Concede reconhecimento, sob
regime de inspeção permanente, ao Ginásio Haddock Lôbo,

Pág.

421

do Distrito Federal. Pub. D.
O. de 30 de dezembro de
1947

422

/1.21

24. 185 Bdcceçêo - Decreto de
10 de dezembro de 1947. Concede reconhecimento, cob regime de inspeção permanente,
ao Ginásio S50 João. de São
João deI Rei. Pub . D.O. de
16 de dezembro de 1947 ..

423

24. 186 ~ Decreto de 10 de deequiparação ao curso ginasial
do Ginásio da Escola Normal
Osvaldo Aranha, de Alegrete.
Não foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta de pagamento
. . . . . . . . . . . . . . ..

423

24. 187 Decreto de 10 de
dezembro de 1947. Concede
reconhecimento ao curso
da
Faculdade de Ciências Econômicas do Paraná. Não foi publicado ainda no Diário Oíicíel
por falta de pagamento ....

423

24. 188 Exterior Decreto de
. 10 de dezembro de 1947.
" Faz pública a adesão, por parte
do Govêrno da Nova Zelândia,
à Convencão de Berna para a
proteção das obras literárias e
artísticas, revista; pela última
vez, em Roma, a 2 de junho de
1928. Pub . D.O. de 12 de dezembro de 1947

423

421

422

422

24.189 Trobeíbo Decreto de
10 de dezembro de 1947. Concede à Meuá Capitalização S.A .
Autorização para funcionar e,
aprova, com modificação, os seus
estatutosv Pub . D.O. de 26 de
dezembro de 1947
424

422

24.190 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial

424

24.191 Educação - Decreto de
10 de dezembro de 1947. Dá
nova redacão aos artigos 4.° e
5.°, do n:creto n.? 19.513, do
25 de agôsto de 1945. Pub.
D. O. de 12 de dezembro de
1947

424
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24.192 Marinha Decreto de
10 de dezembro de 1947. Considera de utilidade
pública,
para fins de desapropriação, um
imóvel 2 benfeitorias em J3carepaguá,
nesta
Capital.
Pub . D_ Q. de 12 de dezembro de 1947
425
24.·193 Marinha ---: Decreto de
12 de dezembro de 1947.
Susta,
temporàríamente,
condições
de
promoção no
Corpo do Pessoal Subalterno
da Armada. Pub . V.O. de.
13 de dezembro de 1947
425
24.194 Aqriculture Decreto
de 12 de dezembro de 1947.
Modifica,' em parte, o Decreto n.? 10.142, de 4 de agôsto de 1942. Pub. D.O. de
29 de dezembro de 1947 "
425
24.195 -Decreto de 12 de
dezembro de 1947." Autoriza
a Companhia Swift do Brasil
a instalar grupo térmo-elétrico.
Não
foi
publicado
ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento426
24.196 Asxíccdture Decreto
de 15 de dezembro de 1947.
Declara de nenhum efeito o
Decreto 0.° 3.849, de 22 de
março de 1939, que outorgou
a José
Amâncio
Ramalho
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
do rio CanafistuIa, Estado da
Paraíba. Pub . D.O. de
17
426
de dezembro de 1947
24.197 - Decreto de 15 de dezembro de 1947. Outorga a
Otávio Ribeiro Coutinho concesão para o aproveitamento
da energia hidráulica da queda dágua denominada Seringa, no rio .Canafistula, município da Paraíba. Não foi publicado ainda no Diério Oíi"ficial por falta de pagamen~
427
24.198 Agricultura - ' Decreto
de 15 de dezembro de 1947.
o

o

o o o

o

Transfere à Mineração Bico
de Pedra Sociedade Anônima
Concessão
para o aproveitamento progressivo da 'energia hidráulica
do
desnível
denominado
Praia
Grande,
no ribeirão Cachoeira, município de Ouro Preto, Estado
de Minas Gerais, outorgarda
a Alberto Quatrini Bianchi,
pelo Decreto n.v 12,930, de
16 de junho de 1943. Pub .
D.O. de 31 de dezembro de
1947
24',199 Educação Decreto
de 15 de dezembro de 1947.
Concede
equiparação à Escola de Enfermeiras '. F'Iorence Nighringale . Pub . D,O.
de 20 de dezembro de 1947
o

•

o

•

o

••••• o

o •••••

o

427

427
24.200 Viação Decreto de
16 de dezembro de 1947.
Declara de utilidade pública,
para desapropriação pela Cornpanhia
Paulista de Estrada
de Ferro, área de terra a ser
atravessada
por
linha
de'
transmissão. Pub . D. O. de
18 de 'dezembro de 1947
427
24~ 201 Viação Decreto de
16 de' dezembro de 1947.
Aprova projetos e orçamentos
'para construção: de dois trechos da linha férrea Belo Hortzonte-Presldente

Varges-Pe-

canha . Pub . D.O. de 18 de
dezembro de 1947 .. ,..... 428
24.202 Viecêo Decreto de
16 de dezembro de 1947.
Aprova orçamento para a construção, a cargo de TheGreat
Westem- of Ei~azil Railv.,1Y
Companv, Limitcd, de nova estação de cargas
de
Cinco
Pontas, em Recife, e dá ligacão das linhas Oeste e Sul.
Pub. D.O. de 30 de dezembro de 1947 ., ..... ".... 428
24.203 Aeronáutica Décreto de 16 de dezembro de
1947. Dá nova denominação
ao Curso de Estado Maior da

XXXIV

r N!J! c a'
Pâq.

Pâ(J.
Aeronáutica. Pub. D . O. de
18 de dezembro de 1947

428

24.204 Exterior Decreto de
'17 de dezembro de 194·7.
Faz pública a acesao, por
parte do Govêrno do Dominio do Pakistão, à Convenção
Postal Universal, ao Acôrdo
relativo às Cartas
e Caixas
com valor
declarado e ao
Acôrdo
sôbre
Encomendas
Postais, Atos da União Postal
Universal. Pub. D. O. de
19 de dezembro de 1947 .'. .129
24.205 AericuItura Decreto
de 17 de dezembro de 1947.
Declara sem efeito o Decreto
n.v 16.669,
de
27-9-944.
Pub. D.O. de 19 de dezembro de 1947
429
24.206 Aoricalture Decreto
de 17 de dezembro de 1947.
Declara nula e de nenhum
efeito a autorização de pesquisas
conferida a Osvaldo
Garofalo
pelo
Dcereto vnúmero 22.541, de 1.0 de fevereiro de 1947. Pub. D. O.
de 19 de dezembro de 1947 429
24.207 Decreto de 17 de
dezembro de 1947. Retifica
o Decrete n.? 22.401. Ainda
não foi publicado no Diário
Olieial.
. . . . . . . . . . . . . .. 430
24.208 AíjricuItura' Decreto
de 17 de dezembro de 1947.
Altera o art. 1.0 do Decreton.? 20.518, de 24 de janeiro
de 1946, Pub. D. O. de 19
de dezembro de 1947
430
24.209 - Decreto de 17 de dezembro de 1947. Renova O
Decreto 11. 0 19. 179. Não foi
publicado ainda no
Diário
Oficial por falta de paagmenta .
. . . . . . . . . . . .. 430
24.210 ---'- Decreto de 17 de dezembro de 1947. Renova o
Decreto n.?' 19.453. Não foi
publicado
ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento
..
430

24.211 - Decreto de 17 de dezembro de 1947. Renova o
Decreto 11.0 19.459, de 17 de
agôsto de 1945. Não foi publicado ainda no Diário Oficieí por falta de pagamento 430:
24.212 - Decreto de 17 de dezembro de 1947. Renova o
'Decreto n.? 19.789. Não foi
publicado ainda no Diário Oiiciel por falta de pagamento 4~ 1
24:213.
Decreto de 17 de dezembro de 1947.
Autoriza
Costa Braga ôs Filhos a funcionar como emprêsa de mineração. Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento
431
24.214. Agricultura -- Decreto
de 17 de dezembro de 1947.
Autoriza a cidadã brasileira
Rosa Beatriz Kuehni, a pesquisar ouro e pedras preciosas
no município de Teixeira, do
Estado da Paraíba. Pub . D.
O. de 18 de dezembro de
1947
.,
431

24.215. Decreto de 17 de dezembro de
1947.
Autoriza
Francisco Hime ]únior- a lavrar
calcário. Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por
falta ?e pagamento
24.216. Decreto de 17 de dezembro de
1947.
Autoriza
Adílio Oliveira a lavrar argila.
Não foi publicado ainda no
Diário OUeial por falta de pagamento .
. . . . . . . . . . ..
24.217. Decreto de 17 de dezembro de 1947. Autoriza Cal
Níx Ltda. a pesquisar
calcário. Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de
pagamento . . . .
,...
24.218. Decreto de 1'J de de~
zembro de
1947.
Autoriza
Rosa Fioresi a pesquisar calcária. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento . . .

431

431

4.31

431
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24.2"19. Decreto de 17 de dezembro de
1947.
Autoriza
Gentil Falcão a pesquisar petróleo. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta'
de pagamento . .
.
24.220. Guerra Decreto de
17 de: dezembro de 1947. Dá
a denominação de "Batalhão
Visconde de 'I'aunay" ao Batalhão Escola de Engenharia.
Pub . D. O .. de 19 de dezembro de 1947
.
24.211. Decreto de 17 de dezembro de 1947.
Autoriza
Fiarem Pcccicecco a pesquiser feldspato. Não foi publicado ainda no Dihio Oficial
por falta de pagamento .....
24.222. Decreto .de 17 de dezembro de 194'1.
Autoriza
Manuel R. Santos a pesquisar mica: Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento
.
24.223. Decreto de 17 de de·
zembro de 1947.
Autoriza
José B. Pereira a pesquisar
mica. Não foi publicado ainda
no Diário Oííciel por falta de
pagamento .
24.224. Decreto de 17, de de~
zernbro de 1947.
Autoriza
Edson V. Perea a pesquisar
calcário.
Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por falta de pagamento
.
24,225. Decreto de 17 de. dezembro de 1947.
Autoriza
João R. Pinto a pesquisar
pedras.
Não foi
publicado
ainda no Diário Oficial' por
falta da pagamento
.
24.226. Decreto de '17 de dezembro de
1947.
Autoriza
Pedro Buscato a pesquisar calcário. Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de
pagamento
.
24.227. Decreto de 17 de dezembro de 1947.
Autoriza

431

?"g
Uaina Queiroz Júnior a pesquisar calcário. Não foi publicado ainda no Diário Oficial 'por
falta de pagamento
.
24.228. Decreto de 17 de dezembro de 1947.
Autoriza
Usina Queiroz Júnior a pesquisar .cianita , Não foi publicado
ainda. no Diário Oficial por
falta
pagamento
.
24.229. Trabalho - Decreto de
18 de dezembro de 1947. AI·
tera as tabelas anexas ao Decreto n.? 23.145, de 2 de junho de 1947, que dispõe sôbre
o pessoal do Instituto' de Previdência e Assistência dos Ser...
viciares d o Estado e dá outras
providências. Pub. D. Ó. de
20 de dezembro de 1947 ....

de

431

432

432

~32

~4,230.

432

Decreto de 18 de {~2
corcbro .de 1947. Companhia
Mercant'Ji
Anõnlma
Ibéria.
:rI::::.G fc i P,)::liCf,do ainda :",0
D;l-,l';O Oiicicl PC'l" ú:::ta de pa-

,33

432

432

432

432

24.231. Educação
Decreto
de 18 de dezembro de 1947.
Autoriza o funcionamento de
cursos da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás.
Pub . D. O. de 26 de dezembro de 1947
,
.
24.232. Educecêo
Decreto
de 18 de de;embro de 1947.
Autoriza o Ginásio Santa Cecília, com sede no Distrito Federal, a funcionar como Colégio. Pub . D.a. de 29 de
dezembro de 1947
.
Decreto de
24 233. "!fiação 18 de dezembro de 1947. 'Prorroga, por 10 anos, a concessão
outorgada à Sociedade Rádio
Cruzeiro do Sul, atualmente
denominada "Rádio Cruzeiro
do Sul S. A.", pera estabelecer uma estação radiodifusora.
Pub . D, O. de 2 de janeiro
de 194'7
.
24.234. Viação '---- Decreto de
18 de dezembro
de
1947.

433

4203

433
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Pág.
. Aprova orçamento em substítuição ao aprovado pelo Decre-'
to 0.° 12.840, de 10 de julho
de 1943. Pub. D. O. de 20
de dezembro de 1947
434
24.235. Viação Decreto de
de
1947.
18 de dezembro
Aprova
projeto e vorcamento
'para construção de edifí~io para
estação na linha tronco da Estrada de Ferro .Dona Teresa
Cristina: Pub. D. O. de 20
dezembro de 1947
434
24.236 . Viação ---, Decreto de
18 de dezembro
de
1947.
Aprova projetos e orçamentos

relativos às obras de regulari-,
zação de trecho do rio Jacuí,
no Estado do Rio Grande do
Sul. Pub. D. O. de 20 de
dezembro de 1947 .
435

24.237. Fazenda. - Decreto de
20 de dezembro de 1947.
Abre ao Congresso Nacional o
crédito suplementar de Cr$
2,'576.528,60, à verba que es-:,
pecíflca . Pub. D. O . de 20
de dezembro de 1947
24.238. Viação-Fazenda de
22 de dezembro de 1947.
Abre ao Ministério da Viação
e Obras Públicas o crédito suplementar de Cr$
.
10.000.0ÓO,OO (dez milhões
de cruzeiros), para prosseguimento de obras de construção
do trecho ferroviário Rio N egro-Rio Pelotas, a cargo do 2.°
Batalhão Ferroviário.
Pub.
D. O. de 22 de dezembro de
1947
. . . . .. .. .. . . . ..
24.239. Pezenâe. - Decreto' de
22 de dezembro de 1947..
Aprova. o Regulamento para a
cobrança e 'fiscalização do impasto de renda. Pub. D. O.
de 24 de-dezembro de 1947.
,24.240. Decreto de 22 de dezembro de
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Autoriza
Neurn 'Tr aub a c~frlprar pedras
prectoses . Não foi publicado
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D. O. de 24 de dezembro de
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D
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Piracicaba Si. A., pelo Decreto n.o 1.251, de 11 de dezembro de 1936. Pnb . D. O. de
26 de dezembro de 1947 ....
24.245. Decreto de 23 de dezembro de 1947 _ Concede à
Bel Irmãos Limitada autorização
para
funcionar como
emprêsa de mineração. Não
foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento . .
_.. ,
,. ..
24.246. Decreto de 23 de dezembro de 1947.
Autoriza
Miguel
Perrella a pesquisar
mica. Não foi publicado ainda
no Diário Oíidel por falta. de
pagamento .
. . . . . . . . ..
24.247. Decreto de 23 de dezembro de
1947.
Autoriza
Iria e Armaneo Coppini a pesquisar argila. Não foi publicado ainda no -Díério Oficial
por falta de pagamento .....

474

474

,.,. 'J"

474

·'!-74

475

475

475

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XXXVI!

Pâ(j.
24.248. Decreto de 23 de dezembro de
1947.
Autoriza
Veloso Filho & Cía , Ltda. > a
pesquisar granito. Não foi publicado ainda no Diário Oficial
por fa Ita de pagamento .....
24.249. Decreto de 23 de dezembro de
1947.
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José Pacífico Homem a Iavrar minério . Não' foi publicado ainda no Diário Oficial
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24. 250-A. Guerra - Decreto de
30 de dezembro de 1947. Reduz o interstício para promoção ao pôsto de 1.0 tenente
das Armas. Pub . D. O. de
31 de dezembro de 1947. Rep .
D. O. de 3 de janeiro de
1948
...........
24.251. Justiça Decreto de
23 de dezembro de 1947. Extingue cargo excedente. (D.
A.S.P.'
Q.P.) Pub. D.
O. de 26 de dezembro de
1947 .
..
24.252. Justiça Decreto de
23 de dezembro de 1947. Ex~
tingue cargo excedente (D.
A.S.P. Q.P.) Pub. D.
O. de 26 de dezembro de 1947

Pâg.
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensa~
lista da Diretoria de Engenha,
ria do Ministério da Aeronáutica. Pub. D. O. de 29 de
dezembro de 1947. Retif. D.
O. de . 30 de dezembro de
1947. .Repro d . D. O. de 2 de
janeiro de 1948 ....'. . . . . . ..
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Decreto de 27 de dezembro
de 1947. Abre, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 200.000,00
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auxílio concedido ao Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, a fim
de ocorrer às despesas do .IV
Congresso
Interameríceno de
Cirurgia, realizado nesta Capital no mês de setembro do
corrente ano . Pub. D. O. de
27 de dezembro de 1947 ...
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24.257.
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de 1947. Abre ao Ministério
da Viação e Obras Públicas o
crédito suplementar de Cr$
2.008.800,00, à conta da dotação que especifica. Pub.\ D.
O. de 27 de dezembro de 1947

479

24.258. Justiça ~ Decreto de
29 de dezembro de 1947. Autoriza a Companhia Itatig, Petróleo, Asfalto e Mineração a
lavrar jazida de arenito betuminoso .- classe IX - no mU
nicipio de Guareí, Estado de
São Pau!o. Pub. D. O. de 31
de dezembro de 1947
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de 'janeiro de 1'948
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O" de 26 de dezembro de 1947
24.255. Aeronáutica _ Decreto
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29 de dezembro de 1947. Declara de utilidade pública, para "desapropriação pelo Depar..
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de Rodagem, a área de terreno
situada nos Municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu,
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Pub.
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cíonal do Trabalho e às Delegaciea Regionais do "I'rebalho,
do Ministêr!o do Trabalho, 1ndústrta e Comércio, o exame e
a, soIUf;9.0 do problema do desemprêgc no país e dá outras
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24.262. Decreto de 29 de d&sembro de 1947. Autoriza a
emprêee' "Fôrça e Luz de Manhuassé, Límitode". a elcvor
a crista da banagem existente
no rio Jequitiba, município de
Manbuessú, Estado de Minas
Gerais. Não. foi publicado ainda no Diário Oficial por falta.
de pagamento . .
.
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194'7.
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Guarací, no Estado de São
Paulo. Não foi publicado ainda no Diário Oííciel por falta
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24,265. Decreto de 30 de deacmbro de 1947.
Outorga 9.
Prefeitura Municipal de M9.ricá concessão para distribuir e
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. ',"',"
. 482
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.
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24.270. Exterior -

Decreto de
30 de dezembro
de
1947.
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de que trata o Decreto-lei
n.v 9. 202, de 26 de abril' de
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24.271.
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Professor Valdemar Berardinetli, Pub . D. O. de 31 de
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Relações Exteriores o crédito
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DECRETO N.' 23.778 OUTUBRO DE 1947

DE

1

DE

Revoga o Decreto n.o 20. 6~5, de 20 de
jevereirode 1946.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, número' I, da Constituição, decreta:
Al'tigo único. Fica revogado o ~
ereto TI.O 20.615, de 20 de fevereiro de
1946, que autorizou o cidadão brasi-

gica, levada a efeito em assembléia
geral extraordinária de 22 de, novembro de 1946.
Art. 2.° ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1947,
126.° da Independência e 59.° da República.
EURICO

G.

DUTRA.

José Vieira Machado.

leiro Elmiro Alberto de Figueiredo, re-

sidente em Ooromandel, no Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas .nos têrmos do Decreto-lei nú-

DECRETO N.' 23.780
QU!UBRO DE

-

1947

DE

6

DE

.

mero 466, de 4 de junho de 1938.

Rio de Janeiro, 1 de outubro de

1947, 126.° da Ind-ependência é 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA

José Vieira Machado

DECRETO N.o 23.779 'OUTUBRO DE

DE

1

DE ••

1947

Aprova a reforma 'dos estatutos da
sociedade que menciona.

o Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87,~número I, da Constituição, e
de acordo com o parágrafo único do
art. 12 do Decreto n.v. 14.728, de 16
de.març., de 1921, decreta:
Art. 1.° Fica aprovada a reforma
dos estatutos do Banco ítalo Belga
S. A., com sede em Antuérpia,BélR

Renova o Decreton.o 15.796 de 7 de
junho de 1944:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe 'o Decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.e 9.605; de 19 de agosto
de 1946, decreta:
.
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 1.0, do Deéreto-Iet n., o 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Fortunato Ferreira
Campos pelo - Decreto número quinze
mil setecentos e noventa e seis ..'...•
(15.796), de sete (7) de junho de ,mil
novecentos e quarenta e quatro ....
(1944) para pesquisar mica e assoem-

4
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graus e cinqüenta e um minutos nordeste {85. 0 51' NE); noventa e quatro
metros (94 m) , dois graus sudeste
(2.° SE); duzentos e oitenta e dois
f i .tros (282 m) , cinquenta e- quatro
graus sudeste (54.° SE); seiscentos
trezentos e vinte cruzíeros (Cr$ .... metros (600 m) , quarenta e dois graus
320,00) e será transcrito no" livro' próe vinte minutos sudoeste (42.° 20' SW);
prio da Divisão de Fomento da . Procento e sessenta e oito metros (168 mj ,
dação Mineral do Ministério da Agri- sessenta graus e .cinqüenta minutos
noroeste (60.° 50' NW); cento e setenta.
cultura.
e cinco metros (175 m) , vinte e nove
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
graus e cinco minutos noroeste (29.°
em contrário.
5' NW); C ento e sessenta metros
C60 m) , trinta e um graus '-' quinze
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
minutos noroeste (31.°~ 15' NW). Esta
. 1947, '126.0 da- Independência e 59.0 da
autorização é outorgada mediante as
República.
condições constantes do parágrafo Ú1Ú_
c do art. 28 do .Cóôigo de-Minas e dos
EUR'ICO G. DUTRA.
artigos 32, 33 e 34 'c suas alíneas, além
Daniel de Carvalho
das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.,
Art. 2.° O concessionário da autoDECRETO N.o 23.781, DE 6DE OUTUBRO
rização fica obrigado a recolher aos
DE 1947
cofres públicos,' na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Autoriza a sociedade de mineração
Estado e ao Município, em cumpriEmprêsa de Caulim Ltda. a lavrar, menta do disposto no art. 68 do Códíargila e associados no município de
go de. Minas
dos no mumcipio de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro,'
Art. 2.° O título da autorízacâa
de pesquisa, que será- uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxá: de

São Gonçalo, Estado do Rio de Ja-

neiro.

~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
n,« I, da Constituição e- nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica autorizada a sociedade de mineração Emprêsa de Caulim
Ltda. a lavrar argila e associados
numa área de vinte e oito he-ctares
sessenta e nove ares e sessenta cen. tíares (28,6960 ha) situada no distritu
e município de São Gonçalo, do Estado
do Rio de Janeiro, área essa delimitada
por um polígono irregular que tem um
dos vértices no entroncamento da e;,~
trada de Alcântara para Oucuía com
a de Sapucaía e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e oitenta metros (180 m) , quinze graus
e quarenta minutos nordeste (15.° 4(J'
NE); trezentos e sessenta e quatro
metros (364 m) , oitenta e nove graus
e .dez minutos sudeste (89.° 10' SE)'
-'Cel?-to e vinte e quatro metros (124 m),
doís graus trinta e cinco minutos nuroeste (2.° 35' NW) ; cento e três metros (103 m) , dois graus e seis minutos
nordeste (2,° 6' NE) ;.cento e quarenta
e OIto metros .(148 m) , oitenta e cinco

Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrrgaçôes que lhe incumbem, a autotcz-ízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos art. 37 e
23 do Código de Minas.
Art. 4:ó 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 autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Pr-oüucão Mineral
E': gozará dos favores díscrhnlnadcs no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A at.torisação de lavra terá
por titulcêste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Pcmento da Producão lV11j1(>",,1 do

I\Ii~

nistéric da Agricultura, após o pagamento da taxa de seíscentcc cruzeiros
(Cr$ 600,00) .

Art. 7.° Revogam-se as dispcc.rôes
em con tráa-io,
Rio de 'Janeiro, 6 de outubro' de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
--:::URI~O

G.

DUTRA.

Daniel de cos-oonio.

ATOS

DO
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DECRETO N.o 23.782, DE 6 DE OUTUBRO
DE 1947

Autori.:za o cidadão brasileiro Cl~1.v.:lio
Mascarenhas a pesqwsar argzla e
associados no, município ,de' Ponta
GrossCl, Estado do parana.,
.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 37
n.o I, da Constituição, e nos têrmos
do ,Decreto-Ie'i n.? 1. 985, de 29 de ja.
neíro de 1940 (Código de Minas), de-

ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Cláudio Mascarenhas a
quísar argila e associados em uma.
área de vinte e oito hectares e setenta
e quatro ares (28,74 ha) , em terrenos
do espólio de Rita Ribas Guimarães,
situada no lugar denominado Olaria,
nc dístrtto c município de Pon:.a
Grossa, Estado do Paraná e 'dellmltaôa
nor um polígono irregular quê tem
vértice a duzentos e oitenta c
três metros (283 m) , no rumo' magnataco sete graus e vinte e oito minutos
noroeste (70 28' NW), da confluêncla
do' córrego do Oortume com o córrego
de Uvaranas e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprlmentos e rumos magnéticos: cento
e quarenta e nove metros (149. nu,
sessenta e dois graus e quarenta minutos noroeste (62 0 40' NW); sessenta
metros (60 m) , cinqüenta e sete graus
e quarenta e seis minutos noroeste
(57°' 46' NW); cento e cinqüenta ,8 c~:·'·
co metros (155 .m) , quarenta graus
e vinte e dois minutos noroeste' (4,;°
22' NW); setenta e nove metros (79
m) , sessenta e cinco graus e vinte e
dois minutos 'noroeste (65° 22' NW):
sessenta e um metros (61 m) , vinte
e sete graus e vinte e dois minutos
noroeste (27 0 22' NW);' quarenta e
seis metros (46 m) , sessenta e três
graus e quarenta minutos noroeste
(63° 40' NW); sessenta e cinco n.cte-os (6'5 m) , seis graus e quarenta t!
dois minutos noroeste (60 42' NW):
cento e de-v-csete metros C!.17 m) ,
"rente e oito graus e quarenta e três
minutos noroeste (48° 43' NW)' sesse.rta e seis metros (66 m) , cinqttent,a
e dois graus e quarenta mínutcr no,·
roeste (520 40' NW); quarenta e <:;~,'J
metros (45 m) , oitenta e cinco araua
.e trinta minutos noroeste (S5g' 30'
NW); sessenta e dois metros (62 mj
quarenta e cinco graus e quarenta mt~
nutos noroeste (450 40' NW); trinta
metros (30 m) , quarenta e três graus
nordeste (43 0 ME); cinqüenta e cinco
metros (55 m) , quarenta 8 oito g~_ .. :5

um

r'_

5

EXECUTIVO

e trinta minutos noroeste (48° 30'
NVn; cento e setenta metros (170 m ' ,
vinte e três graus e 'quarenta minutos
noroeste (23° 40' NW); mil e cem
metros (1.100 m) , cinqüenta e quatro
graus e oito. minutos sudeste, (540 8'
S11:) ;, quinhentos e noventa e oito
metros (598 m) , oito graus e trinta e
sete- minutos nordeste (80 37' NE) ~'
quatrocentos e doze metros (412 mr ,
quarenta e três graus e cinqüenta e
seis minutos noroeste (43° 55' NW);
cento e dez metros (110 mr , norte
(N); duzentos c vinte e dois metros
C:::22 Di) setenta e cinco graus e cinqüenta e quatro minutos sudeste (750
54' SE); trezentos e quarenta metros
(340 m) , vinte e três' graus e quatro
mínutos sudeste (23 0 4' SE); cento e
noventa e dois metros (192 m) , três
graus e trinta e três minutos sudeste
(3° 33' SE); quinhentos metros (500
m) , dez graus e trinta e sete minutos
sudoeste (10° 37' SW); oitenta e um
metros (81 m) , dezessete graus e quinze minutos sudoeste 07° 15' SW);
cento e oitenta e oito metros (188 m) ,
oítenta e sete graus e trinta e oito
minutos noroeste (87° 38' NW) .
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, 'qué será uma via autêntdca
dêste Decreto, pagará a taxa de'!
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrtto mo livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
L:~nistério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as dtsposíçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, 126.° da Independência {; '59,0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.783,
DE

DE

6 DE OUTUBRO

1947

!'::_"'iza a emprêsa de mineração Mau:. -nesito. S. A. a lavrar quartzo e, (.;3eoctaãos no município de Pitangui,
Estado de :'::nas Gerais.
Cr Presidenbe da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
n.? I, da Constituição e nos têrmoa
de Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de je._lro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
(te. mineração Magneaita S. A. a lavrar
cusrteo e associados em terrenos si-
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tua dos na fazenda Retiro das PalDECRETO N.o 23.784, DE 6 DE ocrurao
meíras, no distrito e munic1pio Ue
DE 1947
Pítanguí, Estado de Minas Gerais,
numa área de vinte e quatro hectr..ea
Autoriza a cidadã brasileira Etelvina
C::"!. ha) , delimitada POI' um retângulo
Gavazza de Andrade na qualidade
que tem um vértice a sessenta metros
:>.:, ínnentariasite do espólio de Dioao
(60 m) , no rumo magnético trinta
Braga. de Andrade a lavrar águas
graus nordeste (30° NE) da confluênminerais, .termois e gasqsas no i::'!"
cia dos córregos Moinho e da Pazenda
njcípio de ítaporica, Estado da Bahz(Z
Retiro das' Palmeiras 'e os lados cíver,
gentes dêsse vértice têm os seguintes
O Presidente da República, usando
comprimentos e rumos magnéticos:
da atrfbuícâo que lhe .confere o art. 8~'
seiscentos metros (600 rm , vinte e
n.c I, da -Constituição e nos têrmos
dois graus e trinta minutos sudeste
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de ja0
(22
30' SE), quatrocentos metros
neiro .de 1940 (Código de Minas). de,
(40ü m) , sessenta e sete graus e trinta
ereta:
0
. -utcs !1C~';: ~" ~e (57 30'1-.-=:). Esta
autorização é outorgada mediante' as , Art. 1.0 Fica autorizada a cid.a,(~1.
brasileira Etelvina Gavazza de Ancondiçôes constantes do parágrafo únt,
drade na qualidade de inventariante
co do art. 28 -do Código de Minas e
do espólio-de Díogo Braga de Andrade
:'.03 arts. 32, 33 e 34 e suas alíneas,
a lavrar jazida de água mineral, em
além das- seguintes e de outras consterrenos situados na cidade e munitantes do mesmo Código, não exprescípío de Itaparica, Estado da Bahia
___nte menctona-t-: .. ..,<'+.<> decrete.
numa área de cento e trinta e sete
~~_~. ~.o
O concessionário da _,:'hectares (137 ha) , .definida por um
torização fica obrigado a recolher. aos
polígono que tem um vértice localizado
cofres públicos. na forma da lei )5
à distância de trezentos e trinta e
tributos que rorem devidos à Ur.- J,
cinco metros e quarenta centímetros
ao Esbado e ao Muntcípto. em CUY::1pl'i(335,40 mi no rumo magnético cinco
menta da: disposto no art. G3 do Cógraus e cinqüenta minutos sudoeste
digo de Minas.
(5° 50' $W) do canto sudeste (SE) do
Art. 3.° Se o concessionário da 9.'.1- . e.jrtcto do Grupo' Escolar local e os
toriiação não cumprir qualquer ~_:s
lados a partir dêsse vértice os se...
or.:.iga-ções que lhe incumbem. a autoguintes comprimentos e rumc. magnéticos: trinta e um metros e quate ""~:v;,f,o. de lav-o -'''fádeclar8,r1~ 'J.~ .ote centrmeeros (31,40 m) , um grau
duca ou nula. na forma dos art. 37 e
e quarenta e três minutos sudeste
'0?' do Código de Minas.
(10 43' SE); quarenta e nove metros
Art. 4.° As propriedades vizinhas
(49 mj , oitenta e cinco graus e três
estão sujeitas 8.S servidões de solo e
minutos 'sudoeste (85° 03' SW); quinsub-solo para os fins da lavra. na rorze metros e noventa. centímetros
-ma dos arts. 39' e 40' de Código de
(15,90 m) , oitenta e seis graus e dezesMinas.
seis minutos noroeste (86 0 16' NW);
Art. 5.° O coneess'onárfo da auto..
trinta
e quatro metros e oitenta cenrtzacâo será tiscalízado nejo i'''~·(Jrtap
tíroetros (34,80 m) , quarenta e alto
menta Nactonal .da Producão Mlneral
minutos sudeste (48' SE); quarenta
--- '.C> dos favorp-<:,(li"''''''i>'_"'~''''''''l'1'os nó
metros e sessenta centímetros (40, 60
art. 71 do mesmo Código.
m) " oitenta e oito graus e doze mi..
-t. 6.° A autc-t-nção de Iavcn -'----::1
nutos nordeste (88° 12' NE); cento e
pôr 'título este Decreto, que será transdcrc metros e vinte centímetros (112,20
cr-to no livro próprio da Divisão de
m) , um grau e dezenove minutos su!':lmento õa Producâo Mineral do Mideste (10 1°9' SE);' oitenta e quatro
metros e oitenta centímetros (84,00 m) ,
"":.:':;;té~io da Agricultura, após o paga~ ·t,r:-:ta e cinco graus e quarenta 'e
mento da taxa de seiscentos cruzeiros
(CrS 600,00) ,
cinco minutos nordeste (75° 45' NE);
dezessete metros e vinte centímetros
Art. 7.° Revogam-se as disn0~i~-~s
em contrário. .
"- (I7,20 m) , quatorze graus e um .crínuto noroeste (14° 01' NW); cento
Rio. de Janeiro, 6 de outubro de
e .trlnta e oítç metros e sessenta cen1947_ 126.~ ,-'la Independência e 3:1. 0
tímetros (133,L0 m) , oito graus e dez
:da República.
minutos noroeste (8° 10' N\V): trinca
e sete metros e oitenta centímetros
Etmtco C. DUTB:A.
(37,80 m) , oitenta graus e quarenta e
Daniel de Carvalho.
sete minutos noroeste (80° 47'· NWl ..
P
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::.~ta autorização é outorgada -medf::::~e

as condições constantes do parágraín
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33 e 34 e suas alíneas,
alé:~" 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 0$
tributos que forem devidos à União.
ao EsL::1o e ao Mu";,...· --;0, em c-murímenta do disposto no -art. 68 ido coc:..'~:, _:~ Minas.
Art. 3.° Cç o concessionário da autorização não -cumprfr qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autotorização de lavra será declar«-' . . "aduca ou nula, na forma dos ert. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 4.° As ..propriedades vizinhas
estâo sujeitas às servíoões de solo e
sub-solo para os flns da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art.5.0 O concessionário da auto ..
rlzação será fiscalizado pelo Deoarta.,
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores dlscrlmins z-'- 'o
art. 71 do mesmo Código.
~,:.'. 6.° A ~.,"".G:'isaçâo de lavra terá
F<' titulo êste Decreto, que será traris..
certo no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

(0,$ 600,001,
.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
e : ccnt-o.t-io.
Rio de Janeiro, 6 de outubro '~e'
1947,_ 126.° da Independência e 59.0
da República.
EUR!CO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23. 78~,
DE

DE

6

DE OUTUBRO

1947

Autoriza o cidadão brasileiro M oruniano Zuquim a lavrar calcário no
município de Arcos, Estado de Minas
Gerais,

. O Presidente. da Repúblíea.vusando
da atribuição que lhe confere o art. 'l7
n.c I,da Constituição e nos _têrmo~
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) de~

ereta:

.'

EXECUTIVO

7

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Martiníanr Zuquim a 'la..
vrar calcário em terrenos situados na
Fazenda Cazanga, distrito e município
de Arcos, Estado de Minas, Gerais.
numa área de vinte e nove hectares
oitenta ares e vinte quatro centiare~
(29,8024· ha) definida por um políg j~~.O
(
tem um vértice localizado à dístância decent'o e sessenta metros
(160 m) , no rumo' magnético oitenta
e seis graus sudoeste (86° SW) da
confluência dos córregos do Brejo a
Sento Antônio, e os lados, a partir'
dêsse vértice, os seguintes comprt..
mentes e rumos magnéticos: setecento.: e cinqüenta metros (750 m) L,j
(S); oitocentos metros (800 m) , oeste
(w); trezentos e qúínze metros (315
m) , norte (N); quínnentos e quarenta
e cinco metros (545 m) , setenta e um
graus e trinta minutos sudeste (71° 30'
SE); quinhentos metros (500 m) , dezoito graus e trinta minutos nordeste
(18° 30' NE); quatrocentos e vint> -c's
metros (426 m) , setenta e um graus
e trinta minutos noroeste (71° 30'
rW) e quinhentos e vinte oito me ..
tros (528. m) , Leste (E). Esta autor!zaçâo é outorgada mediante as condi..
cõcs constantes do 'parágrafo úntcc
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, 2:· ':1
das seguintes e ôe outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
l\Yt. 2.° O .... __ -cssíonárío da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
Estado e eo Município, em cume-imenta do disuceto no art. 68 do CÓ~
G;~·" de Minas.
Art. 3.° Se o concesslonár!c da, ~,1~
t:""ct'l,açi'i,o não cumprir qualquer das
c-rtsacõcs que lhe incumbem, a-autotorfzacâo de levra será declaradacaduoa ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código de Minas. Art. ~'o 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 auto..
râzacâo será fiscalizado pelo Denarta.,
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores-discrlmlnadcs -rart. 71 do mesmo código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será trans..
crito no livro próprio da Divisão de
fomento da Produção Mineral do Mi~

s
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n1stério da Agricultura,após -o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

EXECUTIVO

DECRETO N.? 23.737 OUTUBRO 'DE 19:17

DE

6

DE

(Cr$ 600,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário."
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, .126.° da Independência e 59."
da República.
EURIc'O G. DUTRA.

Daniel de Cartxülic,

DECRETO N.? 23.786 OUTUBRO

DE

6

DE

DE 1947

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstttuíção, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea 11-, do
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril

de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e
sete (27) cargos da classe F da car[feira de Escriturário (Decreto-lei número 145, de 1937), do extinto Quadro II do Ministério da Viação e
Obras públicas, vagos em virtude da
promoção de, Alberto Policarpo da
Silva, Antônio Domingos Lopes, An...
tônio Mourão, Antônio de Paula vaaconcelos, Antônio Pereira de Sousa,
Antônio do Rêgo Brandão, Artur Skinmer, Benedito Fernandes dos Santos,
Oaclos Ribeiro Lopes, Guíomar FIgueiredo Alexandre da Silva, Hermogênea Mira de Moraes, João Cabral
R-eis, João Manuel Pires, Leonízía de
Moura Rólím, Lúcio Valentim Coelho, Luiz César Soares, Manuel Bueno
da Rocha, Manuel Gentil da Silva,
Moacir Ferreira Batista, Osvaldo
Lioí, Pedro José Ribeiro, Rothschild
Nóbrega, Silvio" da França Ribeiro,
Tércio de .Olívelra, Valdeinarde Lima
e Silva, Wilson Neves Gonzaga e Zacartas Estêves de' Sousa Dôres, devendo a dotação correspondente ser
Ievada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido ,Mi-

ntstcno.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947; ~26.0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

Suprime cargos extintos

O Presidenteida República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37,item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de abril
de 1941,. decreta:
Art. 1.0 'Ficam suprimidos sete (7)
cercos da classe ,E da. carreira de
Agebnte de estrada de ferro, do extinto
Quadro ndo Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em vítude
da promoção de Benedito Hermógenes, Childerico de Sousa Oliveira, Geraldo Lopes Ferreira, José Romeu Pereíra, Lauro Gonçalves,' Manuel da
Cruz e Tarcílic Gomes de Macedo,
ficando sem aplicação a dotação .cor,respondente, em virtude do art. 5'.°
do Decreto-lei n.v 9.616, de 21 de
agôsto de 1946.
Art. 2.0 Revogam-se as díspoeiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DEORETO N.o 23.738 OUTUBRO DE 1947

DE

6

DE

Suprime' cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tígo. 87" item I, 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 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe I da earreíra de
Mestre de linha, do extinto Quadro n
do Ministério da Viacão e Obra-s PÚblícas, vagos em vttude da promoção
de João Venuto da Silva e Plínio Alfredo de Campos, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em
virtude do act , 5.° do Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôstode 1946,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947; 126.0 da Independência e 59.°'
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.? 23.789 -

DE 6 DE
1947
Suprime cargo extinto
OUTUBRO DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c.oD!e!e o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo' 1.0, alínea n, d?
Decreto-lei .n.v 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1')
cargo da classe G da, carreira de
Mestre de eletricidade, do extinto
Quadro Ir do Ministério da viação
e Obras Públicas, vago em virtude
da promoção de José Agenor Alvesl
ficando sem aplicação a dotação correspondente, .em virtude do art. 5.°
do necreto-iei 11,° 9.616, de 21' de
agôstc de 1946.

.. _

Art: 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Ja-neiro, 6 de' outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA,

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.790 - DE 6
OUTUEM DE 1947
Stcprime cargos: exnntoe

DE

O Presidente da República, usando
da atríbuicão que. lhe confere o artigo 87, item I, da Constit~ição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, ,d?
Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
.
Ar,t. 1.0 Ficam suprimidos dezesseis
(16) cargos da classe G da carreira
de Maquinista de estrada d~ .fe~'1'!J,
do extinto Quadro lI. do Ministério
da vtacâo e Obras Públicas, vagos
em virtude da. aposentadoria de EI.iseu Jacob e da promoção de Aladir
da Silva Machado, Angelo Luongo,
Francisco Ferreira 2.°, João Gonçalves Neves, João Martins, João Martins 3.°, José Leal da Silveira Filho,
José de Sousa Lima, Luiz Mendes,
Manuel Gervásio Ferreira, Manuel
Mendes, Manuel dos Santos Pererra,
Oscar José de Araújo, Piragfbe Fernandes Ribeiro e Quintino· Anterior
de Siqueira, ficando sem aplicação a
dotação correspondente, em virtude do
art. 5.° do Decreto-lei n." 9.616, de
21· de agôsto de 1946.
Art. 2.° .Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, S de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
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EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.791 _ DE 6
BRO DE 1947

DE OUTU-

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 87 item I, da Constituição, e
lias 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 oito (8)
careos .da classe F da carreira de
Condutor de trem, do extinto Quadro
II do Ministério da Viacão e Obras
Públicas, vagos em virtude do falecí.,
mente de Abel "s'tuaa Maia e da promoção de Alvaro de .Oâívedra, Ml~
cedo Arístddes Pedrosa Caldas, J oao
Pereira, Luiz Monteiro, Marçal de
Paula, Mateus Fonseca d~ Cunha e
Silva e Valdemar Gomes ficando sem
aplicação a dotação correspondente:
em virtude do art. 5,° do Decretc-Ieí
n.? 9.616, de 21 de acosto de. 194~. ~
Art. 2.° Revogam-se as dlSPOSIÇOes
em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.023.792 BRO

DE

6 DE

OUTU_

DE 1947

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere O artigo 87, item I, da Constibudção, e
nos têrmos vdo art .. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril
.'
.
de 1941, decreta:
Art. 1.0 - Ficam supl'lmIdas. Cll1CO
(5) cargos da classe F da carreira de
Cabineiro de estrada de ferro, do extinto Quadro II do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção. de Adjovânio
Benedito Aguiar, Alípio José de Araú-,
jo, Antônio de Oliveira Soares, Eustáquio Trindade do Sacramento e
João Batista Ribeiro, ficando sem
aplicação a dotação correspondente!
em virtude do art. 5.° do Decreto-Ieí
n.c 9.616, de '21 de agôsto de. 194~._
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República,
G. DUTRA.
Clovis Pestana.

EURICO

10

ATOS

DECRETO N.? 23.793, - DE 6
BRO DE 1947

DO .PODER

DE OUTU-

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea .n, do
Decreto-lei ri.e 3.195, de 14 de abril

de 1941, decreta:
Art~ 1.0 Ficam suprimidos vinte e
cinco- (25) cargos da .classe F da car.,;
reíra rde Ag-ente de estrada de ferro;
do extinto QuadreI! do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em

virtude da aposentadoria de José Cal-

das de Campos, José .Romeu Pereira,
Oscar Pereira da Silva e. Paulo Pereira' Palhas, do falecimento de José
Jovino Fernandes, -Márío Sã Bitten.,

court e Câmara e Maninho Campos
Filho e da promoção de .Aderbal Domingos de Sousa, Aluizio Ribeiro RoIarid, Antônio Lima Costa, Benedito
Carneiro Marins, Djalma Teixeira da
Paixão, Domingos Maia, Geraldo Sil-,

veíra da Rosa, Heráclito Garcia Ber.,
nardo da, Cruz, José Venâncio
de Paíva, Josumarde Carvalho vtet.,
ra, Lafadete Vieira Nunes, Manuel
Oerqueira, Manuel Rodrigues Dias de
Sousa Júnior, Néri Alves de Gouveia,
Próspero Falconi, Sátiro Ernesto .de
Resende, Sebastião Advíncula Bastos
e Valdemiro da Silva Graça, ficando
sem aplicação a dotação correapon.,
dente, em virtude do 'art. 5.° do Deereto-lei n.c 9.616, de 2-1 de agôsto de
1946.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
126.° da Independência e 59.°
da República.
1~47,

EuRICO G; DUTRA.

Clovis Pestana.

BRO

DE

6

nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decretocleí n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941.. decreta:

Suprime cargos extintos

DECRETO'N,o 23.794 -

EXECUTIVO

DE OUTU_

DE 1947

Suprime _cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lheconfére o artigo 87, item I, da .Constitudçâoç e

Art. 1,0 Ficam suprimidos dez (10)
cargos da classe F da carreira de Bs.,
criturárfo, do extinto Quadro II do
Ministério da, Viação e Obras Públí.,
cas, vagos em virtude da aposentado.,
ria de' Albino Joaquim Antunes, An;
tônlo Miranda Neto, do falecimento
de Emília Malafaia e Afonsína de
Carvalho 'Chavantes e da promoção de
Anestor Francisco' Simões, Fabrício
Martins de Vasconc-elos, José Alcides
da desta, Lucília Ataíde Escogido, Osvaldo Oasaes Ribeiro e Rodolfo Duar.,
te Durães, devendo a dotação corres;
pendente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do re.,
rertco Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, 12-6.0 da Independência e 59.°
da República.
EuRICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.795 - DE 6 DE OUTUBRO

DE

194~'

Suprime cargo extinto
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.;'
tdgo 8'7, item r, da Constituição, e
nos têrmos do art. L°, alínea n, do
Decreto.Jeí n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art ..1.° Fica suprimido um (1)
cargo de' Ajudante de Tesoureiro, padrão E, do extinto Quadro II do Ministério da Viação e Obras públicas,
vago em virtude da exoneração de
Laurita "Ríchard, devendo acdotação
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, 6 de outubro de
1947, 126.° da .Independência e 59.0
da República.
Etrarco

G. DUTRA.

Clovis Pestana.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRlETO N. o 23.796 -

DE

6

DECRETO N.o 23.79B_'DE 6 DE

DE

OUTUBRO DE 1947

OUTUBRO DE 1947 '

suprime .cargos

Suprime cargo' extinto

extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'l. item I, -da Oonstituiçâo, e nos têr.,

do artigo ,1.°,almea .n, do. Deereto-lei n." 3:195, de 14 «e abril de
1~41, decreta:
.Art, 1.° -jrioam suprimidos dois (2)
cargos da classe E, da carreira de
Contínuo, . do extinto Quadro n, do
Ministério da Viação' e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de nn..
tônio Ferreira de Carvalho e João
.ranuárto Gomlde, devendo a dotação <.
correspond.ente ser levada a crédito
di. Conta Corrente do mesmo Quadro,
do referido Mínistérío.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de,
lN7; 126.° da Independência € 59.° da
R-epública.

IDOS.

EURICO G.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

item I, da Constituição, e nos têr-.
mos do artigo 1.°, alínea n, do Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) car..
go da classe L, da carreira de Bngenhelro, -do extinto Quadro II do Mi-,
nistérto ee.: Viação e Obras Públicas.
vago em virtude da exoneração de
Aloísio Gomes de Castro, devendo a
dctaçâo correspondente ser levada- a
crédito da .Oonta Corrente do mesmo
Quo,dro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.° da

8'{.

República .

DUTRA.

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.? 23.797 OUTUBRO DE

D2

6

Clovis Pestana.

'D2

Suprim,e cargo extinto

o

DECRiETO N,O 23; 799 OUTUBRO DE

1947

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constrtuição, e nos têr.,
mos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.v 3.195, .de 14 de abril de
1941, decreta':
Art. 1.0. Fica suprimi-do um '(1) cargo da classe I, da carreira de Mestre
de oficina, do extinto Qua,dro II do .
Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de Manuel Lemes da Silva, ficando sem
aplícaçãc a dotação correspondente,
em virtude do art. 5.° do Decreto-Ieí
n.O 9.616, de 21 de agôstc de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposiçõe-s
'em contrário.
'
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.0 da
República.

DE 6 DE

1947

Aprova projeto 'e orçamento para as
obras de melhoramento do igarapé
do Vermelho, no Estado do Mara_

tituio,

o' Presidente da. República, usando
da atribulçâo que lhe confere o artigo
87, número L, da Constituição, deereta;
Artigo único. Ficam

aprovados

o

projeto e o orçamento na importância

de Org 713.250,00 (setecentos e treze
mil e duzentos e cinqüenta cruzeiros) ,
os quais com êste baixam, devidamen..
te rubricados, para as obras de melhoramentc do igarapé do Vermelho,
previstas no plano geral de melhoramento da via fluvial Pa.maíba-Tutóla .
Rio de Janeiro, 6' de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.0 da
República.

EURICO G. DUTRA.

EURICO G.

Clovis Pestana.

Clovis Pestana.

DuTRA.
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ATOS

DECRETO N.

o 23.800 _ DE
OUTUBRO DE 1947

DO

PODER

6. .DE

EXECUTIVO

DECRETO

N." 23.801 OUTUBRO DE 1947

DE

6

DE ••

torgada à Rádio Sociedade Gaúcha,
atuaZmente denominada Rádio Sociedade Gaúcha S. A., para estebeíecer uma estação radiodifusora.

Prorroga, por 10 anos, a concessáo outorgada . à Rádio Sociedade Guanabara, atualmente denominada Rádio
Sociedade Guanabara Limitada, para
estabelecer uma estação radiodifu~
sara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da. Constituição, ateudendo ao que requereu a Rádio Sociedade Gaúcha S. A., e tendo em
vista o disposto no art. 5.°, TI,o XII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1. o Fica prorrogado, por 10
anos, o prazo do contrato a que se refere o Decreto n. 0985, de 24 de julho de 1936, celebrado entre o Govêrno Federal e a Rádio Sociedade Gaúcha, que passou a denominar-se "Rádio Sociedade Gaúcha, S. A.", em
virtude de reforma de seus estatutos,
aprovada. pelo Ministro da Viação. e
Obras Públicas em 2 de fevereiro de
1938, para estabelecimento, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Ri o
Grande do Sul, de uma estação radiodifusora, sem direito de exclusividade, observadas tôdas as cláusulas
que acompanharam o referido .. Decreto.
Art. 2. o A concessionária não poderá alterar em qualquer tempo seus
estatutos nem fazer transferência de
ações sem que tenha havido prévia
autorização do Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Art.- 3. 0 A concessionária deverá
atender, quanto ao local- de sua estação, ao . que dispõe o artigo 57 da
Portaria n. o 269, de 31 de marco de
1936, do titular do referido Ministério, relativamente às dimensões do
terreno.
Art. 4. o Para os efeitos decorrentes dessa prorrogação, será assinado,
no aludido Minlstérío, no prazo de
60 dias, a partir da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial, têrmo adítivo ao contrato de 9 de setembro de
1936, regtsbradc pelo Tribunal de
Contas em sessão de 25 dêste mês e
ano.
Art. 5. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1947, 1265' da Independência e 59.°
da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 11.° I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Sociedade .Guanabara Limitada, e tendo em
vista o disposto no art. 5.0, n.? XII, da
mesma Oonstdtuição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 10
anos, o prazo do contrato a que se
refere Q Decreto ri.c 1. 085, de 4. de setembro de 1936, celebrado entre o Gcvêmo Federal e a Rádio Sociedade
Guanabara, que passou a- denominarse "Rádio Sociedade Guanabara Limitada", em virtude de reforma de seu
contrato social, aprovada pela Portaria do Ministro da Viação e Obras
Públicas, n.c 1.158,.de 8 de dezembro
de 1944, para estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, Distrito Pederal.Lde uma estação radlcdlrusoru
sem dírento de exclusividade, observadas tôdas as cláusulas que acompanharam o referido Decreto.
Art. 2.° A concessionária não poderá alterar em qualquer tempo seus estatutos nem fazer transferência de
ações sem que tenha havido prévia
autortzação do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
Art. 3.° A concessionária deverá
atender, quanto ao local de sua estação, ao que dispõe o artigo 57 da Portaria n.o 269, de 31 de março de 1936,
do titular do retendo Ministério, reIativamentecàs dimensões do terreno.
Art. 4.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
aludido Ministério, no prazo de, 60
dias, a partir da publicação dêste Decreto no Diário Oficial, têrmo aditivo
ao 'contrato de 22 de outubro. de 1936,
registrado pelo Trfbunal de Contas, em
sessão de 20 de -novembro dêsse ano.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de, Janeiro, 6 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.

prorroga, por 10 anos, a concessão

EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

OU~

EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

ATOS

DECRETO N.? 23.802 '---OUTUBRO DE 1947

DE

DO

6

PODER

DE

Autoriza o Ginásio ReginaPacis, com
sede em Reei/e, no Estado de Pernambuco, a fwncionar corno cozegio.

O presidente da República, usando
'da atribuição que lhe c::m~e~'e o artigo 87, item I, da Constituíção, e nos
têrmos da Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei n." 4.245, de
9 de .abrlf de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Regina Pacis.
com sede em Recife, no Estado de
pernambuco, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.° A denominação doestabelecimento de.'ensino secundário de que
trata o al'tigoanterior passa' a ser
Colégio Regina Pacía.
Art. 3.0 O reconhecimento, que,
pelo presente Decreto,
concedido ao
Colégio Regina Pacis, considerar-se-á
quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° .jj.evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de' Janeiro, 6 de' setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.a da
República.
é

EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani,

DECRETO N.o 23.803 DE OUTUBRO DE 1947

DE

7

Faz pública a adesãó, por parte do
GOVêTno da íruiia, à
Convenção
Sanitária Internacional para a Navegação Aérea, firmada na Haia, a
12 de abril de 1933.
O Presidente, da República faz públíca a adesão, por parte do Govêrno da índia, à _ Convenção Sanítárte
Internacional para a Navegação Aé-.
rea, firmada na Haia, a 12 de abril
de 1933, devendo tal adesão ter validade a partir de 5 de' dezembro de
1947, - conforme. comunicação feita
ao Ministério das Relacões Exteriores pela- Legação Reai dos Países
Baixos, por nota de 8 de setembro
de 1947, cuja cópia acompanha o
presente Decreto.
. Rio de Janeiro, em 7 de outubro
de 1947, 126.° da Independência e
59.°,· da República.
EURICO

G.

DUTRA

Raul Fernandes
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EXE:CU1'IVO

N.o 52.2- L-1Ü4,

Senhor' Ministro de Estado:
Tenho a honra de comonicar a
Vossa Excelência que, a 7. de agôsto
de 1947, ficou depositada nos- erqutvos do Govêrno dos Países Baixos, a
promulgação da adesão da índia, à
Convenção Sanitária Internacional
para a Navegação Aérea, firmada em.
Haia, em 12 de abril de 1933.
De acôrdo com o artdgo- 64, 2.a alínea, do precitado Tratado, aquela
adesão entrará em vigor em ·5 de
dezembro de 1947.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa Excelência Os protestos da miw
nha mais' alta consideração.
Rio de Janeiro, em 8 de setembro
de 1947. -

B. ,Kleyn Molekamp.

A Sua Excelência o Senhor Dr.
Raul Fernandes, Ministro de Estado
das Relações Exteriores. - Rio de
Janeiro.

DECRETO

N.O

23.804
1947

DE . 8 DE

OUTUBRO DE

Abre, ao Ministério da Educação e.
Saiide, o crédito especial âe
.
Cr$ 300.000,00, para atender às aespesas com o transporte do Arquivo
da Casa Imperial.
,O Presidente da República, usando
da autorização que lhe confere a Lei
11.° 55, de 6 de agosto de. 1947 e ten"
do ouvido o 'I'rtounal de contas.
nos
têrmos do art. 80, § 3.°, do Oódigo de
Contabilidade Pública, decreta:

Al't. 1.° Fica aberto ao Ministério
da Educaçã-o e Saúde o crédito especial de Ci-S 300.000,00 (trezentos mil
cruzen'os) , para atender às despesas
com o transporte do Arquivo da Casa
Imperial.

Art. 2.0 Revogam-se as díspcslçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1947,
126.° da Independência e 5D.O da Repúblíca .
EURICO

G.

DUTRA

Clemente M ariani
José Vieira

Machado
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ATOS

DECRETO NP 23.805 OUTUBRO DE 1947

DE

no
8

PODER ,EXECUTIVO

DE

Abre, ao Minist~rio da EducaçãQ e
Saúde, o crédito especial de
.
Cr$ 4.000.000,00, para pagamento de
auxílio à Fundação Abrigo. Cristo
Redentor.

a

Presidente da República, usando
da autorização que lhe confere a Le1
n.c .53, de 3D de julho de 1947 e tendo

ouvido o, Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 80, parágrafo 3.° do CÓ"digo de Contabilidade pública, de-

eiaI de Cr$ 4.000.000,00 (quatro roi ...
lhôes de cruzeiros). para pagamento
do auxílio especial. concedido à Fun..
dação Ab-ígo Cristo Redentor, de acôrdo com o artigo 1.0 da referida Lei
n.s 53, de 30-7-47.
Art. 2.° Revogam-se as' disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1947,
126.0 da Independência e 59.° da Repú..
blica.
EURICO

creta:

q.

DUTRA

Clemente Mariani

Art. 1.0 Fica aberto, ao Mínlstérlo
da Educação e Saúde, o crédito espe-

José Vieira

DECRETO NP 23.806 - DE 10 DE

Machado

OUTUBRO DE 1947

Concede à' sociedade anônima "Siamco Produets Incorporated" autorização
para funcionar na República.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a socíedade anônima "Btancc Products Incorporated", decreta:
.

Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Btaneo Products Incorporated", CO;m sede na cidade de Wilmington, Condado de New-Oastle,
Delaware, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na República. com o capital de Cr$ 4.595.000,00 (quatro milhões e quinhentos e
noventa e cinco 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 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 objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA

Morvan Figueiregp.

DECRETO N.' 23.807 - DE 10
DE OUTUBRO DE 1947

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item T, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1. o, alínea n, do Decreto-lei n , o 3.195, de 14 de abrtl de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 3 cargos da
classe I da carreira de Médico do
Trabalho do Quadro Permanente do
Mlnístérfo . do Trabalho, Indústria e
Comércio, vagos em virtude da apo-

sentadorta de Enzo Francisco Ruga!
e exoneração de Antônio Justino
Prestes de Menezes e Jairo Ferreira
Jorge, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Contacorrente do mesmo Quadro do referi..
do. Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro,
10 de outubro
de 1947, 126.o da Independência e 59.0
da República.

em

EURICO

G.

DuTTRA.

Morvan Figueiredo.

ATOS DO

DECRETO N.o.23.808 -

PODER

DE 10

15

EXECUTIVO

DE OUTUBRO DE 1947

DECRETO N.o 23.810 - DE'10 DE
OUTUBRO DE 1947

Extingue cargo excedente.

,Extingue cargo exceden-te

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87 item I, da constituição, e nos
têrmós do art. 1.0 alínea. n, do Decreto-lei n.o3.195, de 14 de abril de 1941,
decr.eta:
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo de-Assessor Técnico, padrão M, do Quadro
Permanente do Ministério do .Trabalho Indústria/ e comércio, vago em
virtude da aposentadoria de Flaviano
da Silveira Andrade, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-corrente do mesmo Quadro üo referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1947, 126.° dá Independênciae '59,°
da Repúblíca-.

O Presidente da República, usando
da 2. tribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n do Decreto-lei n.e 3.195, de H de 'abril d-e

EURICO G. DUTTRA.

1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da
classe K da carreira de Contador do
Quadro Permanente do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio vago
em virtude da promoção de' Alvaro
Joaquim dos Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro do reéerldo Ministério.
Art.' 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio (1-2 .rencíro, em 10 de outubro
de 1947, 125.° da Independência e 59.0
da República. ,
EURICO G. ,DUTRA.
MOTvan Figueiredo.

Morvan Figueiredo.

DECiRE,TO N.o 23.811 OUTUBRO

DECRETO N.o 23.809 -

DE 10

DE OUTUBRO DE 1947

DE

10

DE

DE 1947

Extingue carços erceâ-mtes

Extingue cargo excedente.

, O Presidente da República, usando
da a tribuição que lhe confere o ar..
O Presidente dr. República, usando
tdgo 87, item I, da Constituição, e nos
da atribuição que lhe conf-ere o artitêrmcs do artigo 1.0" alínea n, do De ..
go 87, item I, da constituição, e nos
ereta-lei n.e 3.195, de- 14 de abril" de
têrmos do art. 1. c alínea n, do Decre1941, decreta:
to-lei n.» 3.195, de 14 de abril de 1941,
Art. 1.0 Ficam extintos 4 cargos da
decreta:
classe E da carreira de BíbhotecárfoAuxiliar do Quadro Permanente do
Art. 1.0 Fica extmto-t cargo da
}\(:'.~,'~~!;r!o do Trabalho, Indú-st-ria e
Classe N da, carreira de Atuário do
comércio, V:lg0S em virtude da exoneQuadro Permanente do Ministério do
ração de Dera Lífchítz e Maria Elví'I'rabalho, Indústria e Comércio, vago
ra Meíreles Correia Dias e promoção
em virtude da promoção de Paulo Leode Maria 'Ielva Guimarães da Veiga
poldo Pereira da Câmara, devendo a
dotação correspondente ser levada a' e Maria de Lourdes Barreira dá Foncrédito ria Conta-corrente do mesmo
seca, devendo. a dotação corres-pon.Qu~dro do referido Ministério.
dente ser levada a crédito da Conta..
Corrente do mesmo Quadro do referiArt. 2. o Revogam-se as disposições
do Minístério .
em contrário.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
em contrário.
de 1947, 126~ o da Independência e 59.0
Rio de Jan-eiro. em lO de outubro
da República.
de 1947, 126.0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTTRA.

EURICO G.

MOTvan Figueiredo.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.
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ATOS

DECRiETO H,o 23.812 OUtUBRO DE 1947

DE

DO

PODER

io DZ·

Extingue cargos excedentes
O Presidente .da República, usando
de 'atribuição que lhe- confere o artigo 87, item l, da Constituição, e nos
têrmos do artigo .1,0, alínea. n, do Deereto-lei

TI.O

3.195, de 14 de abril de

1941,. decreta:
Art,. 1.0 Ficam extintos 13 cargos da
classe E, vagos em virtude da transferência de Artemíaía. de Sousa, DiIene 'I'ôrres da Meta," Dirce Barbosa,
de Almeida, Eglantíne Cavalcante
Nascimento, Iclanda Braga GD.:':'.1arães, Oneíde Gonçalves Lopes" Renê

Alves dos santos e Rubens Batista. de
Oliveira, exoneração de Haroldo Gonçalves Capela, Inácio Costa, Valente..
José Salomão Court :e .Iuraci de Oli-

veira Regia e falecimento de Mereníce
Gomes Bastos e 9 da classe D, vagos
em virtude da exoneração de Aída d-e
Barros Oerqueira Oesar. Francec'I'one'ü, Maria Helena Caldas da cunha,
Maria Mó'.. rgnr'ida 'Paixão Nunes de
SC1'.~'"

C' .. 1~·r'JClC.,õ;

·B'1CP18.1'

e v

-·.,hia

Augusta Ro-cha,' transf-erência de AIda Morais e Marta Veloso' Silveira
Vasconc-elos e demissão de .João de
Almeida Araújo, todos da carreira de
Dactdlógrafn do Quadro Permanente
do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, devendo a dotação C02'respondente ser levada a ct'?r::~" da
Conta-Corrente do mesmo Qua,dl'o do
referido Ministério.
Ãrt:-,·2.0 Revogam-se as disposições
eM contrário.
Rio de Janeiro. em 10 de outubro
de 1947, 126.° da Independência e 59,c'
da República.
Eunrco

G.

DUTRA,

EXECUTIVO

Trabalho, Indústria e Comércio, vagos em vlrbude da exoneração de Antônío Pedro d.e Sousa e Silv<t e nro-:
incçâo de Améríoo GaudemzL devendo
a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido 'Ministér!o.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1947, 126,° da Independência e 59,°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan

FigV~iredo.

DECRETO N,o 23,814 _ DE 10 DE
OUTUBRO DE .1947

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da .Ocnstituiçâo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195. de 14 de abril de 'HJ41,

decreta:

Art. 1.0 Fica extinto 1. cargo da
classe K da carreira de Engenheiro
do Quadro permanente do Míntstéric
60 Trabalho, Indústria e Comércio.
vago em virtude da promoção de Jaime Brasília de Araújo, devendo a dDtação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério,
Art. 2.Cl Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em '10 de outubro
de 1947 126.° da Independência e 59.0
da RepÚb~ca.
\
EURICO G,

DUTRA..·

Morv~n Figuei1·edo.

llforvan Figueiredo.

DECRE'I'ü,N,o 23.815 -

DE

lU

DE

OUTUBRO DE 19:i7

DECRETO N.? 23.813 -

DE 10 DE

OUTUBRO DE l.9 ~ 7

Extingue carços excedentes,
O Presidente da República, ueando .
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têr-:'
mos do are. 1,°, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de í9U
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 2 cargos da
classe I da carreira de Desenhista do
Quadro Permanente do Ministério do

Extingué cargos excedentes.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo
87, item l, da Constituição, e nos têrmos do art , 1.0, alínea n, do Decretolei n.s 3.195, de 14 de abril de 19H,
decreta:
Art. 1,0 Ficam extintos 4 -eargcs
da ClaSS'2 E 'da carreira de Guarda-Livros do Quadro Permanente do Minis-

tério do 'Trabalho, Indústria e Oomér _ '
cio, vagos em virtude da exoneração

ATOS

DO

PODER

de Iara Soares pinto, Jaime de õas-.
tro Monteiro, Maria Luísa Barros
Aguiar e Maria Monteiro de Carvalho dev:endo a dotação correspondente ser levada. a crédito da Conta-Corrente do mesmo oueõro do referido
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrárlo .
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da República,
EURICO G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo,

DECRETO N.o 23.816 -

DE

10

DE

ÓUTUBRO DE 19~7

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constituição, e-nos 'tA'!".:

mos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. '1.0 Ficam extintos 3 cargos da
classe L, vagos em virtude da promoção de Evandro Lobão dos Santos
Heitor Mendes Dias 'Fernandes e José'
Paulo de Macedo Soares e 5 da classe
L vagos em virtude da exoneração de
Egas .Mumz Alcâmtara de Barros e
promoção de Celso Augusto de Azevedo Correia, Jaime Rocha Portela José
Nobell Soler e Robert Nlcolaus 'Danneman, todos da carreira de Inspetor
de Previdência do Quadro Permanen.,
te do 'Ministério do Trabalho; Indústria e Comércio, devendo a 'dotação
correspondente ser levada a crédito
da Conta-Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
, Art. 2.~ Revogam-se as disposições
em COJ1'tr~Hlo.
Rio de Janeiro,
10 de outubro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.

em

EURICO G. DUTRA.

Morvan Fiçueireâo,

DECRETO N.ci 23.817 -

DE 10 DE
1947
Retifica o artigo único' ~::J, Decreto
n,o 23.493, de 12 de agôsto de 1947
OUTUBRO DE

OP~esi~:~nte da República, usando
.da atríbuiçâc que lhe-rconfere o artigo 87, número !, da Oonstituíçâo
decreta:
'

Colo das Leis -

VaI. VIII.
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EXECUTIVO

Artigo único. Fica retificado o artigo único do Decreto n.c 23.493, de
12 de agôato de 1947, que passa ater a seguinte redação:
"Artigo único. Fica declarada de
utilidade púb.1i<::a,. para desaproprla.,
çao pelo Minístérío da Viação e
Obras Públicas, por intermédio do
Departamento Nacional de Estra.,
das de Ferro, uma faixa de terra
com. a área de 1.180.410 metros
quadrados, situada entre o quilô.,
metro 51 do prolongamento Leo.,
poldo .de Bulhões-Goiânia, da Estra.,
da de Ferro Goiás, e a cidade de
Goiânia, da estaca 2,550 à estaca
4.,317-7, necessária à construção do
trecho final do referido prolonga.,
mente, ,a qual se encontra figurada
na planta que com êste baixa, devidamente rubricada".
Rio' de .Janeiro, 10 de outubro de
1947, 12'6.° da Independência e 59.°
-da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N.O 23.818 DE
OUTUBRO DE 1947

10 ns

Retifica a Tabela Numérica de Extra_
.numerário-Mensalista da Divisão
do Pessoal do Departamento de
Administmção do Ministério üa Via_
ção e Obras Públicas que acompanhou· o Decreto n.o23. 448, de 31 de
íulno de 1947, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo 87, item I, da Oonstituíção, decreta:
Art.. 1.0 Fica substituída ,pela que
acompanha o pr-esente Decreto a tabela anexa ao Decreto n.? 23.448, de
31 de julho de 1947.
Art. 2.° Fica alterada na forma da
relação anexa a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-Mensa_
lista, da Divisão do Pessoal do Depar.,
tamento de Administração -dc Mínís.,
tério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.° 1tste Decreto entrará em
vigor' a partir do dia 4 de agôsto de
194~.

Art. 4,° Revogam-se as dlsposlçõea
em contrário.
.
.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República,
EuRICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

Fls.

2

~

MINISTÉRIO DA VIAÇAO E

OBRAS

DEPARTAMENTO DE AD:MINISTRAÇÃO -

ee

PúBLICAS

DIVISÃO DO PESSOAL

Tabela Ordinária

srrcrAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela \

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

.

s

Atendente

-

.................... 1

-

I

1

........ ..........
~.'

VII

T.O.M.

1

I

Atendente

1

I

!

.... · .. · ............ 1

Atendente
VII

T.O.M.

1

i
!

Tabela Suplementar

1

i

......

--_

......

VIII

1

Observações: A função transferida para a Tabela Numérica Suplementar continuará preenchida pelo atual
ocupante Maria Luiza da Silva.

ATOS

PODER' EXECUTIVO

DO

DECRETO N.? 23.819 - DE 10
OUTUBRO DE 1947

DE

Aprova projetos e orçamentos para
execução de obras premstas no plano geral de saneamento da Baixada Fluminense.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con~er~ !! artigo 87, número I, da Constãtuíção, decreta:

.Artigo úníoo . Ficam aprovados os
projetos € os orçamentos na ímportân-.
cía total de Cr$ 748.34{),00 (setecentos
e quarenta e oito mü .e trezentos e
quarenta cruzeiros), os quais com .êste
baixam, devidamente rubricados, relalativos à regularização dos trechos
de 5.560 metros do Valão da Onça, no Distrito de Goítacasea, entre a foz e a Entrada de Ferro Agrícola da Usina do Outeiro, na importância de Cr$ 572.680,00
(quínhentos e setenta e dois mil e
seiscentos e oitenta cruzeiros), de
4.820 metros do rio -reórüo Cunha, no.
Distrito de Sepetlba, a partir da foz
para montante, na importância de Cr$
105.060,00 (cento e cinco mil e sessenta cruzeiros) e de 3.600 metros do rio
Taquaral, na Residência de Vigário
Geral, a partir da foz para montante,
na importância de Cr$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos cruzeiros), obras
estas previstas no, plano geral de saneamento da Baixada Fluminense.
. Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO. G. DUTRA.
Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.820·- DE 10
OUTUBRO DE· 1947

DE

.

.Co'1}-sidera tle utilidade púb'lica para
itme de desapropriação, um terreno
no centro da cidade de Terezina Es'
tado do Piauí.
O Presidente da 'República usando
da, atri~uição que lhe confer~ o artigo .,87, Item I, da Constituição, e de
.gcôrdo com o art. 6.°, combinado com
o a~t. 5.° letra h, do Decreto-lei nÚR
,md·ero 3.365, de 21 de junho de 1941
".eereta:
'

'Art. 1.0 lt declarado de utilidade
ii?úplica; para fins de desapropriação,

19

um terreno com a área de 430,00 m2,
com 15 metros de frente para a Ave.
nída Maranhão e 30 metros para a
Rua Alvaro Mendes, no centro da cidade de Terezína, Estado do Piauí e
pertencente ao senhor José Kyrieletson Costa.
Art. 2.° Destina-se o terreno ora desapropriado à construção do prédio da
Agência da Capitania dos Portos.
Art. 3.° A despesa resultante na importância de Cr$ 65.000,00, correrá por
conta da verba própria do Ministério
da Marinha.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DU'rRA.
Sylvio de Noronha.

DECRETO N." 23.821 - DE 10 DE
onTUBRO DE 1947
Considera de utilidade pública para
fins de desapropriação o vnóoa euo
à Praça Luíz de. Albuquerque número 16, na 2.1\ zona da cidade de
Cuiabá, Estado de Mato-GTOSSO.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere 6 artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.°, combinado com
o art. 5.°"letra h, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 :f:: declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o
imóvel' pertencente ao senhor Amarflio Calháo, situado na Praça Luiz de
Albuquerque n.v 16, 2.1\ Zona, da cidade
de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso
destinado à sede da Agência da ca~
pitanía .dos portos. em Cuiabá.
Art. 2.° A despesa resultante na importância de ors 110.000,00 cori'erá por
conta da verba própria do Ministério
da Marinha.
Art. 3.° Revogâm-se as disposições
em contrário.
Rio de JaneiÍo, 10 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Sylvio· àe Noronha,

20

ATOS

-no

PODER

DECRETO N.o 23.822 -

-DE

EXECUTIVO

10

DE OUTUBRO DE

1947

Aprova o Regimento dos órgãos da presidência da República

O presidente .da República,téndo em vista o disposto nos arte. 2.° do
Decreto-lei n.o 9.64.6, de 22 de agôstc de 1946, e 6,0 e 13 do Decreto
n.« 21. 702, de 22 de agosto de 19116. decreta:

Art , 1'<' Fica aprovado o Regimento dos órgãos da Presidência da
República que, assinado pelos Chefes dos Gabinre-tes Militar e Civil . com
êste baixa.
Art. 2.°. 1tste Decretotenteará em vigor na data de sua publícaçâo,
Al.'t. 3.° .Rev'ogam~se as dísposícões ' em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro de 1947,
e 59.0 da República.

126.° da Independência

EURICO G.

Benedicto

DUTRA

Costa

Netto

REGIMENTO DOS óRGÃOS DA PRESIDÊNCiA DA REPúBLICA
CAPíTULO I
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 1.0. Os serviços da Presidência da República são dísta'ihuídos
pelos seguintes órgãos:
I - Gabinete Militar (G. M.);
II - oaoínete Civil (G. C.).
SEÇÃO I
Do Gabinete Ivlilitar

Art. 2.°. O Gabinete Militar é constituído do seguinte pessoal:
1 Chefe - Oficial General do Exército;
2 Subchefes, sendo:
1 Capitão de Mar e Guerra ou de Fragata" e
1 Coronel Ou Tenente-Coronel Aviador;
4 Ajudantes" de Ordens; sendo:
2 'do Exército (Capitão);
1 da Marinha (Capitão-Tenente) e
1 da Aeronáutica (Capitão Aviador); e
1 Chefe do Pessoal (Capitão do Exércíto),
Parágrafo único. Além do pessoal militar integrarão o G.M. os auxiliares que forem requisitados pelo respectivo Chefe.
Art. 3.°. Subordinam-se ao Gabinete Militar:
a) Serviço Radiotelegráfico:
b) Serviço de Transportes:
c) Serviço Telegráfico e Telefônico; e
d) Usinas Elétricas.
Art. 4.° O Serviço Radiotelegráfico, de caráter privativo, subordinado, diretamente, ao Chefe do Gabinete Militar, é constituído pelas instalações mantidas pelo Serviço de Rádio do Exército.
§ 1.0 O Serviço Radíotetegràftco será guarnecido, exclusivamente, por
pessoal do Serviço ele Rádio das Fôrças Armadas e obedecerá às instruções especiais que forem baéxadas pelo Chefe do Gabinete Militar.
§ 2.°. As transmissões ficam. também, à disposição do Gabinete Civil.
Art: 5.° O Serviço de" Transportes, subordinado ao Chefe do Pessoal
do Gabinete Militar, compreende todos os veículos usados nos dtterentes
serviços, as respectivas garages e o material.
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Parágrafo único. As instruções e normas para êsse serviço serão ex..
pedidas pelo Chefe do Gabinete Militar.
Ai't. 6.° A garage terá um encarregado, que residirá rio Pafácio do

oatcte.
Art. 7.°. O Serviço Telegráfico e Telefônico. de caráter pnvatívo,
é constituído pelas instalações telegráficas e telefônicas mantidas pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos e compreende:
a) Estação Telegráfica;
b) Centro 'I'élefôníco dos Palácios Presidenciais.
rparágrafo único. As transmissões ficam, também, à disposição do Gabinete Civil.
Art. 8.0~ O Serviço Telegráfico e Telefônico terá um Chefe e os
auxiliares necessários, êstes requisitadas, obrigatoriamente, do Deparba..
mento dos correios e Telégrafos.
Art. 9.0 • As Usinas Elétricas compreendem todos os aparelhos geradores de energia elétrica existentes nos Palácios Presidenciais 810S que
vierem a existir, excetuadas as instalações necessárias' aos telefones internos e à telegrafia.
Parágrafo .único. As Usinas Elétricas terão um responsável-geral, da.
confiança do Chefe do Gabinete Militar e por êle designado.
SEÇÃO II.
Do Gabinete Civil

Art. 10.. 0 Gabinete Civil é constituído pelo seguinte pesscal:
1 'secretário da Presidência da República - Chefe;
2 Subchefes;
1 secretancPàrücuiar do flresidente da República;
1 Chefe do Cerimonial;
.Ofícíais deGabinet..~ em número determinado pelo presidente da
República.

Axt. 11. subordinam-se ao Gabinete Civil:
Diretoria do Expediente;
Intendência;
c) Mordomia;
d) Portarias.
Art. 12. A Diretoria do Expediente. subordinada diretamente ao
Chefe 'do Gabinete Civil, terá um Diretor e um Adjunto do Expediente,
além dos servidores que forem requisitados pelo Chefe do Gabinete otvn.
Art. 13. Mediante proposta do Diretor do Expediente ao Chefe
do Gabinete Civil, ou por iniciativa dêste, a Diretoria do Expediente
poderá ser desdobrada em seções, de acôrdo com as necessidades do
serviço.
Art. 14. A Intendência dos Palácios presidenciais. subordinada ao
Chefe do Gabinete Civil, terá um Intendente e Os servidores que. forem
requisitados pel? CJ;1eIe do Gabinete Civil.
Art. 15. Subordinam-se à Intendência os zeladores dos Palácios
Presidenciais.
Art. 16. A Mordomâa;- subordinada ao Chefe do Gabinete Civil,
terá um Mordomo e os servidores que forem requisitados pelo onere do
.
Gabinete Civil.
Art. 17. As Portarias dos Palácios Presidenciais são subordinadas
ao Chefe do Gabinete Civil e, no tocante à disciplina, também ao Chefe
do Pessoal do Gabinete Militar.
a)

b)
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CAPíTULO II
DA COMPETÊNCIA

nos

ÓRGÃOS

SEÇAO I
Do Gabinete Militar

Art. '.18.' Compete ao. Gabinete Militar
a) providenciar sôbre a expedição de atos relativos ao pessoal dos
ministérios militares por determinação do Presidente da República;
b)
estabelecer as relações presidenciais com as altas autoridades
militares;
.
C) assegurar a guarda do Presidente da República e desincurnbír-se
de sua. representação quando militar, Ou quando ordenada pelo presidente da República;
d) zelar pela segurança imediata dos palácios presidenciais;
e) dirigir e fiscalizar 08' serviços _de transporte, radiotelegráfico, telefônico, telegráfico, das usinas elétricas e das pórtarías dos palácios
presidenciais;' estas no .tocante à ordem e disciplina; e
f) zelar pela disciplina do pessoal dos palácios, segundo o que prescreve este Regimento.
AJ:t. 19. Oompeta aO Serviço Radiotelegráfico:
a) registro, transmissão e arquivamento em original, da correspondência expedida;
b) registro, correção.vcópía, distribuição e arquivamento, em original,
da correspondência recebída ,
Art. 20. Compete ao Serviço de Transportes:
a) promover
transporte do pessoal e material da presidência da
República, _de acôrdo com as Instruções expedidas pelo Chefe do Gabinete Mílltar;
b) zelar pela conservação do material rodante, providenciando os reparos necessários;
c) superintender Os serviços nas garages e a conservação do respectivo equipamento.
Art. 21. 'Terão. condução em objeto de serviço:
a) Os chefes dos Gabinetes Militar e Civil;
b) Os Subchefes -dos Gabinetes Militar e Civil;
o)
secretário Particular;
d) o Chefe do Cerimonial;
e) os Oficiais do Gabinete Civil;
f) os ajudantes de Ordens;
g) a Diretoria (10 Expediente;
h) o Chefe do Pessoal.
Parágrafo único. Nenhum outro servidor, salvo. ordem especial, poderá
ter condução 'Oficial.

°

°

Art. 22. Compete ao Serviço Telegráfico e Telefônico:
a) registro. transmissão e arquivamento, em
original da correspondência expedida;
,
b) registro, correção, cópia, distribuição e arquivamento, em original,
da correspondência recebida:
c) instalação e conservação das .línhas e dos aparelhos telefônicos
internos.
Art. 23. E' terminantemente proibida a entrada de pessoas estranhas
nas dependências destmadas aos serviços de transmissões telegráficas
e telefônicas.
.
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Art. 24. As Usinas Eãétrlcas compete o fornecimento de energia elé ..
trica exclusivamente aos Palácios Presidenciais, excetuando-se a necessária
ao Serviço Telegráfico e Telefônico.
SEÇAO II
Do Gabinete' Civil
Art. 25. Compete ao Gabinete Civil:
receber e estudar os papéis dirigidos à Presidência da República
sôbre assuntos políticos ou adrrrínistrativos; excetuados os da competência
do Gabinete Militar;
b)
redigir todos os atos- decorrentes de ordens e decisões do Presidente
da República, excetuados os da alçada do Gabinete Militar;
c)
receber e responder a correspondência pessoal, epistolar e telegráfica,
do Presidente da República;
d)
desincumbir-se da recepção e representação civil do Presidente da
República.
Art. 26 - Compete à Diretoria do Expediente:
a)
registrar os atos do Presidente da República;
b) arquivar os originais de leis e decretos;
c) numerar, registrar e promover a publicação de leis e decretos;
d) rever os atos antes de enviá-los à publicação;
e)
receber, registrar, distribuir, expedir e arquivar a correspondência
oficial e todos os documentos e papéis relativos às' atividades dos órgãos da
Presidência da República;
f)
redigir e preparar a correspondência e o expediente que o Chefe-e
os Subchefes do Gabinete Civil determinarem; .
_
g)
organizar e manter uma biblioteca para consulta dos órgãos da Presidência da República;
.
h) . receber e catalogar livros e mapas;
i)
dar publicidade aos despachos interlocutórios e decisórios, quando
fôr o caso:
1) atender às requisições dos Chefes e Subchefes dos Gabín.etea Militar
e Civil, quanto a papéis, documentos, livros e mapas sob a sua guarda, mediante recibo;
l) . conservar os papéis, documentos, livros-e mapas sob sua guarda; de
modo que facilite as consultas;
m) promover a íncineraçâo periódica - de papé.1s julgados sem valor,
quando autorizado pelo Chefe do Gabinete. Civil;
n)
providenciar sôbre a r-estituição à Diretoria, em tempo oportuno, dos
papéis requisitados na forma da alínea 1;
o) organizar e manter atualizado o fichário dos' servidores em exercício
nos órgãos da Presidência da República, bem como os respectivos registros;
p)
organizar e manter atualizado o ementário da legislação e dos atos
referentes a pessoal;
q)
controlar a freqüência dos servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, e fazer as devidas comunicações;
r) . desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo
Chefe e Subchefes do Gabinete Oivil .
Al't. 27 - Compete à Intendência:
- a)
ter, sob SUa guarda e responsabilidade, todos os bens móveis e ímóvete existentes nos Palácios Presidenciais;
b)
zelar pela conservação dos bens sob sua guarda;
c) superintender os-serviços de conservação dos jardins e parques dos
Palácios Presidenciais;
d) registrar os bens móveis e ímóveís, em livros próprios, trazendo
atualizado o respectivo inventário;
_ ~e)
receber, guardar e distribuir o material de consumo destinado aos
o.rgaos da Presidência da República, registrando SEU valor e quantidade em
fichas próprias, nas quais será anotado também o respectivo consumo;
a)
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f) realizar quando necessário, e com autorização prévia do Chefe do
Gabmete CIV11; as concorrências e coletas de preços para aqulslcâo de ma.
~ri~;

.

.'_"

lavrar os têrmcs de ajuste, acordos, contratos e quaisquer outros atos
relativos à aquisição, alienação, permuta e baixa de material, quando devidamente autorizado pelo Chefe do Gabinete Civil;
,.
h) manter em dia a escrituração dos créditos orçamentártos e adicionais concedidos à Presidência da República;
i) elaborar a proposta orçamentária da Presidência da República em
coordenação com os Gabinetes Militar e Civil.
.
_
Art. 28. Compete à Mordomia desincumbir-se dos serviços que lhe sao
próprios.
' . '
Art. 29. Compete à Portaria do Palácío do catete:
,.
a) manter em dia a relação de todo o pessoal do Palácio, com os respectívoa endereços e telefones;
b) exercer vigilância permanente junto a cada porta de entrada e
saída do Palácio;
c) zelar pela limpeza do Palácio e das suas dependências;
d) enviar aos respectivos destinos os volumes e a correspondência epistolar.
Art. 30. As Portarias dos demais Palácios Presidenciais compete executar, no que tõr cabível, as-atríbtuções estipuladas para a Portaria do Palácio -do Cate-te.
g)

CAPíTULO IH
DAS ATRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES E DO PESSOAL

Seção I
Do Gabinete Militar

Art. 31. Ao 'Chefe do Gabinete Militar compete:
a), superintender os serviços abríbuídos ' ao Gabinete Militar e o respectivo pessoal; "
b) representar o Presidente da República nas cerimônias militares e
determinar as representações a serem feitas pelos Subchefes e pelos Aju,
dantes de, Ordens;
c) acompanhar o Presidente da República nas visitas aos quartéis, fortalezas e estabelecimentos militares, ou quando ordenado;
d) transmitir 'aos Ministros de Estado das pastas militares as ordens
do Presidente. da Repúblíca:
e) requísítar às autoridades competentes as guardas e .as escoltas de
honra que forem necessárias;
,
1) requisitar: a tropa que julgar necessária à guarda dos Palácios Presidenciais;
g) propor ao Presidente da República um capitão do Exército para exercer a função de Chefe do Serviço do Pessoal;
h) designar o Ajudante de Ordens que deverá substituir, eventualmente,
o Chefe do Serviço do Pessoal;
i) determinar as ocasiões em que o Gabinete Militar deverá comparecer
Incorporado a solenidades;
i) estabelecer a forma conveniente à segurança imediata dos Palácios
Presidenciais, ou do local em que estiver o Presidente da República, em
coordenação .com as autoridades encarregadas da manutenção da ordem
pública:
l) baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
m) traçar as diretrizes 'e dar instruções diretamente ao Chefe do Pes.,
soal; com relação. aos serviços dos Palácios Presidenciais que lhe competem, devendo êsse· oficial dar imediato conhecímento de tais diretrizes e
instruções aos Subchefesn) solicitar ao Departamento Federal de Segurança
Pública os ele.,
mentos de guarda e vigilância 'que julgar necessários à boa execução dos
serviços que superíntende:
o) requisitar, na forma da legislação em vigor, os auxiliares que forem
necessáríos ao Gabinete Militar ou aos serviços que .superíntende ;
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p) elogiar o pessoal que lhe é subordinado, bem como aplicar-lhe penas
disciplinal·es, inclusive :: de suspensão até 9{) días, e propor ao Presidente
da República a aplicação de penalid~de que e~ceder de. sua alçada;
q) decidir, em grau de recurso, sobre penalidades aplicadas pelos Subchefes e pelo Chefe do Pessoal. aos auxiliares dos serviços subordinados ao
Gabinete Militar;
.r) organizar e alterar a escala de férias do pessoal civil que lhe é dí.,
retamente subordinado;
s) conceder licença, na forma da legislação vigente, ao pessoal civil
que lhe. subordinado;
t) expedir boletins de merecimento dos runcíonánoa que lhe são dlre.,
tamente subordinados;
u) estudar os papéis que lhe forem distribuídos pelo
Presidente da
República.
Parágrafo único. O Chefe do Gabinete Militar tem, sôbre os demais
oficiais, a autoridade correspondente ao comando de unidade adequada ao
seu pôato .
Art. 32. Aos Subchefes do Gabinete .Militar compete:
a) prestar ínrormacõca ne ordem técnica, referentes aos assuntos da
Marinha e da Aeronáutica;
r» acompanhar o Presidente da República nas visitas a navios e a estabelecimentos navais (o da Marinha) e a quartéis e estabelecimentos de
aeronáutica (o da Aeronáutica), ou quando determinado;
c) representar o Presidente da República", quando designados;
d) elogiar o pessoal que lhe é subordinado, bem como aphear-Ihe penas
.disciplinares, inclusive a de suspensão até 30 dias, e propor ao Chefe do
Gabinete Militar a aplicação- de penalidade- que exceder de' sua alçada.
.
Parágrafo- único. O Subchefe mais antigo exercerá em relação aos de.,
mais oficiais a função de Subcomandante de Corpo ..
Art. 33. Aos Ajudant.es-de-orôens, compete:
a) exercer a função de Chefe do Pessoal, quando designados pelo Chefe
do Gabinete Mílitar ;
b) concorrer às escalas de serviço interno e de representação;
c) informar os papéis- que lhes forem distribuidos;
d) comparecer a todos os atos de 'serviço determinados pelo Chefe do
Gabinete :Militar; ,
e) dar conhecimento ao Chefe e Subchefes do Gabinete Militar, logo
que possível, de tõdas as ordens que o Presidente da República houver expedido por seu intermédio.
Art. 34. A~ Chefe do Pessoal compete:
a) dirigir o Serviço de Transportes', de acôrdo com as instruções expedidas pelo Chefe .do Gabinete Militar;
b)' ter a. seu ca.rgo a manutenção da ordem nos Palácios Presldenciaís
e nos seus arredores;
c) aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 30 dias, ao
pessoal dos serviços Radiotelegráficos e de Transportes e das Portarias e
Usinas Elétricas; propondo ao Ch-efe do Gabinete Militar ou do Civil (no
caso das Portarias) a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada·
d) fiscalizar os guardas, respectivas instalações, distribuiçã-o e a.plica~
çâo, eficiência e disciplina;
.
e) . dirigir o policiamento dos Palácios Presidenciais e circunvizinhanças, em combinação com cs ,amorià.ades responsáveis pela ordem e segurança públicas;
t) solicitar, com autorização do Chefe do Gabinete Militar, ao Depar.,
tarnento Federal ele Segurança Pública" os elementos de guarda e vigtlância que julgar necessários à boa ex-ecução dos serviços que superintende:
g) executar as ordens gerais de
serviço e as especiais que lhe forem
dadas pelo Chefe e Subchefes do Gabinte Militar;
h) propor ao Chefe do Gabinete Civil a aplicação de penalidade ao
pessoal dos serviços subordinados ao Gabinete Civil;
z) organizar e alterar a escala de férias do pessoal civil do' Serviço 'de
Transportes;
é

26

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

i) encaminhar ao Chefe do Gabinete Militar, ou ao Chefe. r!0 Gabinete
Civil _(no caso das Portarias), mrormando a respeito, as petlçoes do pessoal em exercício nos serviços que lhe são subordinados;
..
l) promover a expedição ce boletim de merecimento dos funcíonáríos
que lhe são diretamente subordinados.
Art. 35. -Ao Chefe do Serviço Telegráfico e Telefônico compete:
a) organizar, dirigir e distribuir o serviço 'p~los auxilíares ;
b) estabelecer turnos de trabalho com horárto especial para seus subordínados ;
'.
c) velar pelo sigilo da correspondência telegráfica e telefônica:
d)entender-se com as autoridades do Departamento dos Correios e
Telégrafos sôbre matéria do serviço;
e) indicar o auxiliar que o .deve substituir em seus Impedimentos:
j) elogiar o pessoal que lhe é subordinado, bem como aplicar-lhe penas
disciplinares, inclusive a de suspensão' até quatro dias, e propor ao Chefe .do
Pessoal ou aos Chefes e Subchefes do Gabinete Militar, conforme o caso,
a aplicação de penalidades que exceder da sua alçada;
g) organizar e submeter' à aprovação do Chefeido Pessoal a escala de
férias do pessoal que lhe é subordinado, bem como as. alterações subseqüentes;
h) promover a expedição de boletins de merecimento dos funcionários
que lhe- são subordinados.
Art. 36, Aos auxiliares do Servlçor'I'elegráflco e Telefônico compete:
a) executar o serviço que lhes fôr determinado;
_
.
b) guardar absoluto sigilo -da correspondência telegráfica e telefônica,
Art. 37. :Ao responsável geral pelas Usinas Elétricas compete:
a) superintender o fornecimento de energia elétrica aos Palácios Pl'e·stdencíaís:
b) tomar as providências necessárias ao bom funcionamento das Usinas
e propor ao Chefe do Pessoal as que excederem de sue competência'
,
c) aplicar aos seus -subordinados as penas de advertência e repl;eensáo
e propor ao Chefe do Pessoal ou aos Chefe e Subchefes do Gabinete Militar, conforme o caso, a aplicação de pena disciplinar que exceder de sua
alçada;
d) organizar e submeter' à aprovação do Chefe do Pessoal a escala
de férias do pessoal que lhe' é subordinado, bem como as alterações
subseqüentes;
e) promover a expedição de boletins de merecimento dos funcionários
que lhe são subordinados.
A ' ·

••

A

•

>

SEÇAO II
Do Gabinete Civil

Art. 38. Ao Chefe do Gabinete Civil compete:
a) superintender os serviços atribuídos ao Gabinete Civil.e o respectivo
pessoal;
b) baixar portarias, ordens e instruções de servíço:
c) preencher as funções de extranumerários e dispensá-los na forma
da legislação vigente;
d) assinar toda a correspondência oficial do respectivo Gabinete Civil;
e) transmitir aos Ministros de Estado das pastas civis as ordens do
Presidente da Reoúbllca:
.
j) requisitar .adíantamentos, por conta dos créditos 'próprios;
g) aprovar o balancete das despesas mensais;
h) submeter à- aprovação do Presidente da República, até 20 de janeiro
e 20 de' julho de cada ano, o balanço do semestre anterior;
i) elogiar o pessoal do Gabinete Civil e dos serviços a êste subordinados,
bem como aplícar-Ihe penas dlsciplínares, inclusive a de suspensão até
90 dias, propondo ao Presidente da República a aplicação de penalidade
que exceder de sua alçada;
.
, 1) decidir, em grau de recurso, sôbre penalidades que houverem sido
aplicadas _pelos chefes imediatos ao pessoal dos serviços que superlntende;
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pessoas das repartições ou entidades autárquicas;
ao Presidente da República a nomeação e ao demissão do
Diretor e do Adjunto -do Expediente; designar e dispensar o Intendente,
o Mordomo e os Porteiros dos Palácios Presidenciais;
n) aprovar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe é diretamente subordinado;
o) conceder licença, na forma da legislação vigente, ao pessoal do
Gabinete Civil e dos órgãos a êste subordinados;
p) expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe são
diretamente subordinados;
q) órientar e coordenar os' serviços de imprensa da Presidência da
República;
r) promover a execução dos demais trabalhos que lhe forem confiados
pelo presidente da República;
s) delegar, psríôdlcamente, atribuições que lhe caibam.
Art. 39. Compete aos Subchefes do Gabinete Oivíl:
a) colaborar com o Chefe do Gabinete Civil na superintendência dos
serviços atribuídos ao Gabinete Civil e do respectivo pessoal;
b) representar o Presidente da República, quando designados;
c) promover a aquisição de material ou a realização de concorrências
e coletas de preço para tal fim, quando autorizados;
d) aprovar, quando autorizados, os têrmos de aduste, acordos, contratos
e, quaisquer outros atos relativos à aquisição, alienação, permuta, cessão e
baixa de material:
e) propôr a realização de despesas _da Intendência com prestação de
serviços:
f) apor o "pague.se" nos 'documentos de despesa, quando para Isso
autorizados;
g) conferir o balancete das despesas mensais, apor-lhe o "visto" e
rubricar os comprovantes;
..
h) encaminhar, com parecer conclusivo, ao Chefe do Gabinete Civil, o
balancete das despesas do mês anterior. até o dia 15 de cada mês;
i) examinar e submeter ao Chefe do Gabinete Civil, com parecer conclusivo, até 15 de janeiro e 15 '1" julho de cada ano, o balanço do semestre
anterror ;
.
i) propor ao Chefe do Gabinete Civil a lotação do-s órgãos. subordinados
e a remoção dos servidores;
l) estudar papéis e emitir pareceres, quando lhes fôr determinado pelo
Presidente da República ou pelo Chefe do Gabinete Civil;
m) elogiar o pessoal dos órcâos subordinados ao Gabinete Civil, hem
como aplicar-lhe penas discíplinaresv.inclusive a de suspensâc até 30 dias,
podendo propor ao chefe do mesmo a aplicação de penalidade maior;
n)propor ao Chefe do Gabinete Civil a escala de férias do pessoal dos
órgãos ac mesmo subcrrimados, berz coJ!1o alterações subseqüentes;
O) desempenhar qualquer outro serviço que lhes tõr determinado pelo
Presidente da República ou pelo Chefe do Gabinete Civil.
Art. 40. Ao Secretário Particular do Presidente da República, compete:
a) desempenhar os trabalhos que lhe forem distribuídos pelo Presidente da República;
,
b) selecionar-os pedidos de audiência do Presidente-da República e, ·2X!2Ycer o resuectdvo contrôle ;
c) incumbir-se da correspondência particular, epistolar e telegráfica,
endereçada ao Presidente da República;
d) arquivar os documentos que em caráter particular sejam endereçados ao Presidente da República, bem como os relativos a assuntos pessoais
e pçlítícos e os que por sua natureza devam &81' guardados de modo reservado.
Art. 41. Ao Chefe do Cerimonial da Presidência da República compete:
a) manter articulação com o Cerimonial do Mintstérro das Relações
Exteriores:
b) mmutar e arquivar a correspondência oficial, epistolar e telegráfica,
de natureza díplomátíca.f

28

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

c) aten-der ao Corpo Diplomático Nacional e gstrangeiro nas solicitações
de audiência;
d)
encarregar-se da correspondência estrangeira dirigida ao Presidente

da República, e sua tradução;
e)
organizar solenidades e recepções oficiais, que se realizem nos Palácios Presidenciais;
_
j) dar conhecimento ao Presidente da República do programa e certmoníal das solenidades e recepções que se realizem fora dos Palácios Presidenciais, excetuadas as de caráter militar;
g)
apresentar 'cumprimentos do Presidente da República aos Chefes de
Missões estrangeiras, nos dias de festa nacional dos respectivos países:
h)
servir de íntrodutor na. entrega de credenciais e em outras solenidades oflcíaís que 80 realizem nos Palácios;
i) incumbir-se da expedição e contrôle de convites para as solenidades
oficiais;
i) desempenhar qualquer outra incumbência que lhe fôr determinada
pelo Presidente da República ou pelo Chefe do Gabinete Civil dentro das suas
atribuições.
Art. 42. Aos Oficiais do Gabinete Olvtl compete:
a) informar os papéis que lhes forem distribuídos;
b) desincumbir-se de representações oficiais, de acôrdo com a escala que
fõr estabelecida, ou quando designados;
c)
atender ao público nos dias e horas que forem fixados;
d)
dar d-esempenho às incumbências que lhes forem "atribuídas pelo
Presidente da República, Chefe e Subchefes do Gabinete Civil.
Art. 43, Ao Diretor do Expediente compete:
.
.. ' .a) superintender os serviços e o pessoal da Diretoria;
b) prestar tôdas as informações sôbre assunto de serviço, quando soücitadas;
c) autenticar as cópias das leis e dos d~cretos a serem enviadas aos
Mínístéríos a que se refírem e ao Diário ·Oficial;
d)
promover a publicação, quando rõr o caso, dos despachos exarados e
o andamento dos papéis;
e)
propor ao Chefe do Gabinete Civil requisição e desligamento de servidores;
j) rubricar os nvros do expediente e da portaria, e outros que forem"
determinados;
"
g)
expedir instruções e ordens de serviço Internas, mediante prévia alitorizaçãodo Chefe do Gabinete Oívll:
. h) tomar as providências necessárias ao andamento dos trabalhos e
propor ao Chefe do Gabinete Civil as que excederem de sua alçada;
i) propo-r, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com
horário especial; "
j) elogiar o pessoal da Diretoria, bem como aplicar-lhe penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, podendo propor ao Chefe do Ga~
binete Civil a' aplicação de penalidade maior;
l)
organizar, e submeter, à aprovação do onere do Gabinete Civil, a
escala de férias do pessoal que lhe é subordinado, bem como as alterações
subseqüentes:
m)
expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe são diretamente subordinados,
' .
Art . 44. Ao Adjunto do Expediente compete substituir o .Dlretor nos
seus impedimentos eventuais até trinta dias, físcalízar a execução dos &81'viços da Diretoria e desempenhar os trabalhos que lhe forem distribuídos
pelo Diretor.
Art. 45. Ao Intendente dos Palácios Presidenciais compete:
a)
superintender os serviços da Intendência e respectivo pessoal;
b)
passar recibo de tudo que receber e exigi-lo do que entregar;
c) manter em dia a escrrturação do livro-registro de todos os móveis
,.,"'"
e objetos pertncnts ao Estado xtrair rfaçôs dN(âDâ
e objetos pertencentes ao Estado e extrair relações discriminativas, para
uso dos responsáveis;
d) zelar pela conssrvaçãn ria carga:
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e) solicitar autorização prévia para realizar concorrência e coletas
de preços l2a1'a aquísíção de material; .. ~
f) solicitar autorização para a realtzaçâc de despesas com prestação
de serviços;
,
g) submeter à aprovação superior os têrmos de ajuste, contratos e
quaisquer outros atos' relativos à aquisição, alienação, permuta, cessão e
baixa de material;
.
.
h) receber, guardar e pagar as importâncias autorizadas;
i) apresentar, até, o dia 10 de cada mêsv em duas vias, um balancete
das despesas do mês anterior:
1) encaminhar, até 10 de janeiro e 10 de julho de 'cada ano, o
balanço das despesas do semestre anterior:
l) expedir instruções de serviço internas aos zeladores;
m) oomumcar à autoridade superior os estragos ou faltas verificadas
no cus estiver sob sua guarda e responsabilidade;
n) elogiar os seus subordinados, bem como aplicar-lhes penas disciplinares, inclusive a de suspensão até oito dias, podendo propor a aplicação
de penalidade maior;
o) organizar e submeter à aprovação superior a escala de férias do
pessoal que lhe é 'subordínado, bem como as alterações subseqüentes;
p) promover a expedição dos boletins de merecimento dos Iuncionârios que lhe são subordinados;
i.o entender-se com a Divisão de Obras do Ministério .da Fazenda sôbrerassuntos de sua competência.
Art. 46. Aos Zeladores dos Palácios Presidenciais compete:
a) cumprir as determíoacões uto Intendente;
b) levar ao conhecimento do Intendente as faltas ou avarias que notar
. e..'TI móveis e unoveis, no inatertat e -ncs objetos pertencentes aos Palácios
presidenciais, nem como faltas ou avarias nos objetos de arte e alfaias.
Art. 47. Ao Mordomo dos Palácios Presidenciais compete:
a) superintender os serviços da Mordomia e o respectivo pessoal;
b) adquirir, guardar e entregar a consumo gêneros e artigos necessários aos serviços' da Mcrdomía;
c) solicitar ao Intendente as quautías necessárias às despesas de
copa e cozinha, escriturando, em livre-caixa, todo o movimento do dinheiro
que lhe fôr entregue;
.
d) apresentar Ç) "Caixa" e todos as comprovantes da respectiva escrituração ao Intendente, até o dia 5 de cada mês, para exame e conterêncía, registrando-se a prestação de contas no mesmo "Oaixa'";
e) apresenta-r o "Caixa" ao Intendente tõdas as vêzes que lhe tõr
solicitado, sem prejuízo da prestação de contas obrigatória a que se refere
a alínea anterior;
}) apresentar, trimestralmente, ao Intendente, uma demonstração do
consumo de gêneros;
g) alogíar os S2US subordinados, bem como aplicar-lhes penas disctplinares, inclusive a de suspensão até cinco dias, podendo propor a aplíceção
de pe-nalidade maior;
h) organizar e submeter à aprovação cupertor a escala de terias do
pessoal que lhe é subordinado. bem como as alterações subseqüentes:
i) promover a expedição de boletins de merectmento .dos runcíoriãnos
que lhe são subordinados.
Art. 48. Ao Porteiro do Palácio do Catete compete:
a) superintender a. Portaria e o respectivo pessoal;
b) mandar abrir e fechar o Palácio ás horas determinadas;
c) zelar pela Iímpeza do Palácio e das suas dependências;
d) enviar aos respectivos destinos os volumes e a correspondência entregues na Portaria;
e)
determinar os trabalhos do pessoal da Portaria, Inculsive plantões e faxinas, .e submeter a aludida. escala de serviço à aprovação sup-erior;
j) ter sob sua guarda e responsabilidade os objetos da Portaria;
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fazer hastear às 8 hora-s e arriar ãs 18 horas a bandeira nacional;
fazer hastear a Insígnia do Presidente da República à sua chegada
e arriá-la à sua s a í d a ; .
~.
i)
designar o uniforme do dia e requisitá-lo' da rntcndôncía, se nes ..
.
~
. .
oessárto; .
j) fazer apresentar ao Chefe do pe~so~l tôdas-as pessoas suspeitas:
l)
proibir ajuntamente e .manter sílêncío ,~o recinto da Portaría ;
m) físcalízar a incineração díáría de papeis:
n)
verificar, antes de retirar-se, se estão devidamente fechadas as por ..
tas e as janelas do Palácio;
o) comunicar ao Chefe do Pessoal tôdas as faltas dos seus subordinados. e, ao mesmo, bem como à Diretoria do Expediente, os .nomes dos que
não houverem comparecido ao serviço e dos que se tenham apresentado apos
a hora regulamentar;
p) atender e .fazer atender ao público com' solicitude;
q)
levar, incontinenti, ao conhecimento das aut.oridades superiores,
todo fato anormal passado ou notado na Portaria;
T) prestar contas mensalmente, ao Intendente, dos adiantamentos para
despesas de pronto pagamento.
Art. 49. Ao Porteíro do Palácio Guanabara compete:
a)
superintender a Portaria do Palácio e o respectivo pessoal;
b)
observar as atribuições e instruções referentes àPortai'ia do Palác10 do oetete, no que couber;
c) - dirigir, nas mesmas condições, a Portaria do Palácio Rio Negro,
quando, designado pelo Chefe do Gabinete Civil.
Art. 50. Aos demais servidores das Portarias dos Palácios Presidenciaís compete:
a)
auxiliar os porteiros nos respectivos encargos;
b)
cumprir com zêlo as ordens recebidas:
c) levar ao conhecimento superior o que observar de anormal.
g)
h)

CAPíTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES

SEÇAO I
Gabinete Militar

Arb: 51. Sero substituídos, em suas faltas e impedimentos eventuais;

I -

O Chefe do Gabinete Militar pêlo Suchefe mais antigo;
Os-Subchefes do Gabinete Militar pelos Ajudantes de Ordensc por
proposta do Chefe do Gabinete ao Presidente da República;
!II - O Chefe do Pessoal Ajudante de Ordens designado pelo onere
do Gabinete;
IV - O Chefe do Serviço Telegráfico e Telefônico e o Responsável-Geral
pelas Usinas Elétricas por um de Sê'US auxiliares designado pelo Chefe do
Gabinete.
,
Parágrafo único - Haverá sempre pessoal previamente designadas para
as substituições de que tratam os itens In e IV dêste artigo.
tI -

SEÇAO II
Gabinete Civil

Art. 52. Serão substituídos, em suas faltas e ímpedimentos eventuais:
r - O Chefe do Gabine~ Civil pelo Subchefe mais antigo;
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II - O Diretor do Erpediente pelo Adjunto, até trinta días
III - O Intendente e o Mordomo por um de seus auxiliar'es designado
pelo Chefe do Gabinete Civil, até trinta dias;
IV - O porteiro do Palácio do Oatete e o Porteiro do Palácio GUana~
cara por servidores designados pelo Chefe do Gabinete Civil, até trinta dias.
Parágrafo único. Haverá sempre servidores previamente designados para
as substdtuíçôes de que tratam os itens IU·e IV.
CAPíTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. Os membros dos Gabinetes da Presidência da Renública(Militar e CiVil) serão designados e dispensados por decreto.
§ 1.0 _ Os Chefes de Gabinete serão empossados pelo Présídente da
República.
§ 2.0 Os' demais membros serão empossados pelo Chefe do Gàbinete
Militar ou pelo Chefe do Gabinete Civil, conforme o caso.
Art. 54. Para as funções de Chefe do Pessoal será designado por decreto, um oficial 'do EXército, mediante indicação do Chefe do Gabinete
Militar.
§ 1.0 _ A representação do Chefe do Pessoal será idêntica à dos Ajudantes de Ordena.
§ 2,0,_ Quando o Chefe do Pessoal fôr um dos Ajudantes de Ordens
poderá ser dispensado das escalas normais de serviço.
Art. 55" os membros dos Gabinetes Militar e Oívll pereceberâo, dentro
dos limites dos créditos próprios, uma gratificação mensal, a título de re-:
presentação, arbitrada pelo Presidente da República.
Art. 56. Aos Chefes dos Gabinetes Militar e Civil são devidas as hon..
ras e as prerrogativas de Ministro de Estado.
Art. 57, A precedência entro os Chefes dos Gabinetes será a dos postos,
se ambos forem militar-es; no caso contrário, caberá ao militar.
.
§ LO _ As precedências estabelecidas neste artigo segutr-se-ão os Subchefes do Gabinete- Militar, os do Gabinete Civil, ° -Secr-etário Particular
do Presidente da República, o Chefe do Cerimonial, os Ajudantes de Ordens
e os Oficiais de Gabinete..
§ 2.° - No Gabinete Militar prevalecerá a procedência. militar e no Gabinete Civil a antiguidade de função e, em caso de- empate, a idade, em
escala. decrescente.
, Art. 58, As guardas necessárias à segurança dos Palácios Presidenciais
serão requisitadas do Exército, da Marinha" da Aeronáutica, ou da Polícia
Militar do Distrito Federal, pelo Chefe. do Gabinete Militar, de acôrdo com
o que julgar necessário;
Art. 59, Os Chefes dos. Gabinetes Militar e Civil poderão delegar aos
Subchefes qualquer das atribuições que .Ihes cabem.
Aro. 60, Estende-se ao pessoal que constitui o Gabinete Civil, em relaçáo aos. respectivos Chefes e Subchefes, o disposto na alínea e do artigo
33 dêste Regimento, no tocante às ordens de serviço que forem expedidas.
Art. 61. O horário do expediente obedecerá, à-s 'necessidades do serviço
e será determinado pelos Chefes-, de Gabinte, respeitado, em relação aos
servidores civis, o mírrímo de- horas semanais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 62. Durante todo o tempo em que o Presidente se conservar no
Salão de Despachc.. os membros do Gabinete Militare do Gabinete Civil deverão manter-se nos respectivos postos.
~rt. 63. Durante as horas destinadas ao expediente, nenhum servidor
poderá ausentar-se sem prévia autorização do respectivo Chefe,
c
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Art~ 64. Até 31 de janeiro de cada ano, os Chefes de Serviço deverão
apresentar relatório sôbre as atívldades do ano anterior.
Art. 65. 0 9 "Chefes de Gabinete poderão, dentro dos créd.itos ~)l:Ó
pnos, arbitrar guatáficaçôes ao pessoal que serve nos Padácíos Presidenciats ,
Art. 66'. Aos servidores cabe guardar absoluto 'sigilo sôbre assuntos
de serviço.
Art. 67. Os servidores das Portarias 'usarão uniforme, que lhes será
fornecido e obedecerá aos modelos aprovados.
Parágrafo' único. O uniforme de gala pertence à Portaria.
Art. 68. O Chefe do Gabinete Civil poderá designar um dos servidores da Presidência da . República para exercer a função de seu
secretário.
Art . .69. Os servídorea requisitados para servir na Presidência da
República, seja pelo Chefe do Gabinete Militar, seja pelo Chefe do Ga~
'bineteCivil, devem apresentar-se ao Chefe do Pessoal, lego após assumirem' o exercício.
Art. 70. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Presidente da República, por iniciativa dos Chefes dos Gabinetes Militar ou

orvn ,

.

Art. 71. Revogam-se as disposições em contrário.
Capital Federal, 10 de outubro de 1947. - Gen. Alciô Souto, Chefe do
Gabinete Militar - J. Pereira Lira, Chefe do Gabinete Civil.
DECRETO N.o'23.&23 - DE 13 DE
OUTUBRO DE 1947'
Concede .0. Companhia Droguista de
Expansão Varejista, Sociedade Anô..;.
nima, autorização para funcional'
como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-rtigo 87, n.o I, da Constdtuíçâo e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
11.° 938, de 8. de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único - E' concedida à Companhia Droguista de-Expansão vare.
jieta, Sociedade Anônima, com' sede
na Capital do Estado de São Paulo,
constdtuida pelos Estatutos arquivados
sob o número vinte e nove mil duzen.,
tos e sessenta e dois (29.262), na .run,
ta Comercial do Estado de Sâo Paulo,
alterado em Assembléia Geral Extraordinária realizada aos vinte e quatro (24) de abril de mil novecentos e
quarenta e se.te(194'7), autor-ização
[para' funcionar como, emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade
obrtgàda a cumprir integralmente as
l-eis e regulamentos em vigor 'ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da
r-eferida autorização..
Rio doe Janeiro, 13 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICo

ti. .DUTRA.

Dq,niel de Carxaíno,

DECRETO N.o 23.324 OUTUBRO DE 194-7

DE

13

DE

Renova o Decreto n.o 18. <!ü5., de 18 de
abril de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constdtuiçâo, e
tendo em vista o de dispõe o Decreto...
lei 11.° 1.985 de 29 de janeiro de 1940
<Co digo de Minas) ,combinado com o
Decreto-lei n.c 9.G05, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art . 1.0 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um O) ano, nos
termos do da' letra b do art. 1.0 de
Decreto-Iei ui.v 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorização conferida
a Monazita e Ilmenita do Brasil Limitada, a qual é sucessora Monazita
e I1menita do Brasil Míbra S. A., pelo
Decreto número dezoito mil quatrocentos e cinco (18.405), de dezoito (18)
de abril de 111il novecentos e quarenta
e cinco (1945), para pesquisar monazita,ilmenita e associados, no município de Jtapemirím, Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° 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 Míneral do Ministério da -Agrfcultura .
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em, contrá-rio.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1947, 126.o da Independência ,e 59~0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 23.825, DE 13
DE OUTUBRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 17.992, de 7 de
Março -0e 1945
O Presidente da República usando
.da atribuição que lhe, confere o arti-

go -87, n.c I, da Constituição, e tendo
em vista 'O que' dispõe o Decreto-lei
n. ° 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), oombínaco com
o Decreto-lei TI.o 9.605, de 19 de
agôsto de 1946, Decreta:
Art .. 1.° .Flca renovada pelo prazo
improrrogável de um
(1) ano nos
têrmos da letra b do a-rt. 1.0 do Deereto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida aos
cidadãos brasüeírcs Sidney - Delcídes de Avila, Antônio Zaccarc e .Ioaquim Lemos pelo Decreto
número
dezessete mil novecentos e noventa
e dois (17.992), .de sete (7) de março de mil novecentos e quarenta e
cinco (1945), para _pesquisar água
minera'! n~ município de Ibírá, do Estado de São Paulo.
Art. 2.°. O' título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa
de
quatrocentos e dez
cruzeiros
(Cr$ 4,10.00), e será transcrito no livro próprio dra Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0. Revogam-se as Cisposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1947. ~ 126.° da Independência e 59.a.
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

n'ECRETO N.o 23.826 -

DE 13 DE

OUTUBRO DE 1947 '

Autoriza o cidadão brasileiro
Gabriel M acari a pesquisar
vão mineral e associados no
nicipid de crieane, Estado de
ta Catarina.

João
carmuSan-

O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere o arCaI. das Leis - VaI. VIII.
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bigo 8~, número r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cíüaôào
brasileiro João Gabriel Macart a pesquísar carvão mineral e associados no
lugar' denominado Rio Júlio, distrito
e rnunícípio de Orleans, Estado de
Santa Catarina, numa área de mu
hectares {l.ooa ha) , delimitada POi"
um paralelogramo que tem um vértice
à distância de seiscentos e setenta
metros (670nJ,), no rumo cinqüenta e
oito graus sudoeste (58°, SW) da confluência dos rios Júlio e Hípóltto, e
os lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos: dez
mil metros (10 ..OOOm) , dezesseis graus
nordeste (16° NE); mil metros ....
(1. üuürm , oeste (W).
Art. 2.° 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
Mínistério da Agricultura.
Art. 3.°· Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
194'7, 126,0 da.· Independência e 59.° da
Repúbhca..

EuRICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.827 OUTUBRO

DE'

DE 13' DE

1947

Autoriza a -Companhia BrasiZéira Carbonífera de A1'aranguá a pesquisar
carvão mineral e associados, no
municipio de OrZeans,' do Estado
de Santa Catarina.
O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número X, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (CÓdigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Brasileira Carbonífera de
Araranguá a pesquisar carvão mineral
e associados no lugar denominado Colônia .Grão Pará, distrito e muncípío
de Orleans, do Estado de Santa Catarina, numa área de mil hectares
(1. Oüüha) delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vértice ao
novecentos e trinta metros (930m) no
rumo 'verdadeiro, um grau e vinte e
cinco minutos sudoeste (lo 25' SW) da
Fls. 3
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barra do primeiro. afluente da margem esquerda do Rio palmas e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e oitenta e oito metros e cinqüenta centímetros O. OB8,50m), cinqüenta e oito graus e nove minutos
nordeste (58.° 9' NE), dois mil oito-

centos e setenta e cinco metros (2.815
mj , leste (E); mil e quatrocentos metros

(1. 400ni) ,

sul (8);- mil quatrocen-

tos e setenta e cinco metros

(1. 475m).

oeste (W); dois- mil seiscentos e se-ssenta metros. (2.660m), sul (8); dois mil
setecentos e oitenta metros (2. 780m) ,
sessenta e nove grau li o r o 8-S t e
(69°NW), o lado místtlíneo da poligo-

nal, é a margem esquerda do rio Palmas, compreendida entre o último vérticee o ponto de partida.
Art. 2.? O título daautorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mír cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e se ..a
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G~ DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N. o 23.828 DE
OUTUBRO DE 1947

13

DE

Autoriza o ciâaâão brasileiro Manuel
Fernandes Palneírce a pesquisar
feldspato, quartzo e associados no
municípi? de São Gonçalo, E~ta
do do ElO deJameírc,

O Presidente da República usando
d.a atribuirão que lhe confel:e o artigo 8~, numeral, da Constituição, e
nos termos do Decreto-ler número
1.985, de 29 de janeiro de 1940' (CÓ~
digo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Fernandes Palheiros ~pesquisar feldspato, quartzo e
assoclaC;l0~ em terrenos de propriedade
de Antônín Fernandes Crista situados
li? distrito de Ipíiba, mun'icipiO" de
,Sa? Gonçalo, Estado do Rio de -Janetro, numa área de trinta néctares
(30 ha) , delimitada por' um' retângulo
que tem um vértice a cento e Sêtenta metros C170m) no rumo magnt;tIco vínte .e quatro graus e quinze
minutos sudoeste (24°15'SW) do en-

EXECUTIVO

trancamento dos caminhos do Bananal e do Bichinho, e os lados divergentes do vértice considerado têm: quinhentos metros (500m), e rumo quínze grau sudoeste (15°8W); magnético
e seiscentos metros (600m), rumo setenta e cinco graus udeste (750 SE)
magnético.
Art. 2.° 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. 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em ccntrárío.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
lf147, .126.°' da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.829 - DE 13 DE
. OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadâo brasileiro João
Maschio ..Filho, como administrador do condomínio da Fazenda
Veados, a pesquisar areia quatrzosa, no município de Colombo, Es"toao do PaTaná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, número I, da Oonstituiçào. ~
nos têrmos do Decreto-lei número
1.985, de -29 de janeiro de 1940 (Codigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ofdadàe
brasileiro João Maschío Filho, como
administrador' do condomínio da Fazenda Veados, a pesquisar areia quartzosa em terrenos do imóvel aludido,
situados no distrito e município de
Colombo, Estado .do Paraná, numa.
área de sessenta hectares (60-ha), delimitada por um retângulo que tem
um vértice a duzentos e sessenta e
cinco metros (265m) no rumovmagnétíco vinte e seis graus nordeste
. (26° NE), de um poço de aívenaría,
do Lnóvel Veados, situado à margem
esquerda do ribeirão Papanduva e direita _da estrada que vem de Colombo,
e os lados divergentes do vértice considerado, têm: seiscentos me t r o s
(BOOm) e rumo leste (E), magnético;
mil metros (I.OOOm) e rumo sul (8),
magnético.
Ar-t. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará .a taxa de
seiscentos cruzeiros «ns 600,00\, ,8
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será transcrito no livro. próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em oontrácío.
Rio, de Janeiro, 13 de 'outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

EXECUTIVO
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro', 13 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.'
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,' 23.831. DE 13 DE
OUTUBRO DE 1947

DECRETO N .0- 23.830 -'- DE- 13
OUTUBRO DE 1947

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito
Gandolto a pesquisar caulim e associados no municipio de Santana
de Partuiioa, Estado de sao Paulo.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro 'de 1940 «iodigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benedito Gandolfo a pesquisar caultm e associados numa área de
vinte e sete hectares, setenta ares e
sessenta e seis centrares (27,7066 11a),
situada no lugar denominado Caixa
Dágua, distrito de Pirapora do
Bom Jesus, município de Santana d-e
Parnaíba, Estado de São Paulo, e delimitada' por um paralelogramo CUJOS
lados, com quatrocentos e vinte e cinco metros (425m), rumo magnético
.quarenta e quatro grau e cinqüenta
e cinco minutos sudoeste (44°55'SW).
e seteceritos e. cinco metros e oitenta
centímetros (705,80m), rumo magnético sessenta e sete grau e trinta e sete
minutos noroeste (67°37'NW), são divergentes de um vértice que se acha
na extremidade' do camínhamento seguinte, medido a partir da confluência dos córregos Nhá Justina e das
viúvas, referindo-se as orientações ao
meridiano magnético: cento e vinte
metros (120m) " norte (N); quarenta
metros (40m), sessenta e sete graus
e 'trinta .e sete minutos
noroeste

(67' 37' 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 .Iívro próprio lia
Divisão de Fomento da Produção Mlneral do 'Ministério da Agricultura.

Autoriza a cidadã brasileira Ester Dias
Batista a pesquisar calcário e associados no município de soroceoc;
Estado de São. Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s r, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da
Constituição,
decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a cidadã brasileira Ester Dias Batista a
pesquisar calcáríc e associados em
terrenos de sua' propriedade encra.,
vades no Imóvel denommadf Sítio
do Oorvínho, no distrito de Salto
do Pirapol'a, município de gorocaba,
Estado de São Paulo. numa área de
setenta e cinco ares (0,75 ha) delimitada por um polígono Irregular que
tem um vértice no ponto em que a
reta que ~arte do canto sudeste (SE)
da Igreja São João de' Pírapora
com rumo setenta e- oito graus e
trinta minutos
sudeste <78°30'SE),
magnético, encontra a .màrgem direita do rio do Salto de Pirapora: Os
lados da poligonal delimitante' daárea são assim definidos: o primeiro (1.0) é um segmente retdlíneo com
eentoe setenta e três metros (173m)
que parte do vértice inicial com
rumo
magnético
quarenta e oito
graus nordeste (48°NE); o segundo
(2.°) é um segmento retilíneo, com
vinte e sete metros (27m) que parte da extremidade do primeiro -(1.0)
lado com rumo quarenta e quatro
graus sudeste (44° SE), 'magnético;
o terceiro <3.°) lado é o segmento
retdlineo que parte da extremidade
do segundo (2.°) , com rumo magnético quarenta e um graus sudoeste
(410 SW), alcança a margem direita do rio Salto do Pírapora.; o último lado é a margem direita do rio
aludido no trecho compreendido entre a extremidade do terceiro (3.°)
lado e o vértice de partida.
Art. 2.°. O titulo da" autorização
de pesquisa, que será. uma via au-
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têntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será transcrito no livro próprio
da Divisão de FOmento daProdu~
ção Mineral do Ministério da Agri-

cultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de, outubro de
1947, 1260 da Independência e 59° da
República.
EURICO G. DUTRA.

EXECUTIVO.

e trinta minutos noroeste (71°30'N'W).
Art. 2.0. O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trez-entos, cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Míneral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .raneíro, 13 de outubro de
1947, 126° da Independência e 59()
da República.
EURICO

Daniel de Carvalho.

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.832, DE 13 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Nino
Galo. a pesquisar areia, depósitos

conchiieros e associados no Distrito Federal.

O Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.c l, e nas têrmos dos artigos 152 e 153 da constituição, decreta:
Art. 1,°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nino Galo a pesquisar areia
depósitos conchfferos e associados em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Restinga da Tijuca, na'
fregues-ia 'de .Iacarepaguá, no Distrito Federal, numa área de vinte e
seis hectares (26ha). delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértÍ'Ce a mil quinhentos e setenta e
oito metros (1.578m). no Turno magnético oitenta e três graus e vinte
e três minutos sudeste (83° 23' S·E)
da barra do rio Marapendi, na lagoa do mesmo nome e' os lados; a
partbr, dêsee vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos e noventa e sete metros e·
trinta centímetros (897,3úm). quarenta e seis graus e sete minutos nor.,
deste (46° 0.7' NE); trezentos .e sessenta _e um metros e vinte 'centímetros (361,20m), setenta e um graus
e cinqüenta e oito minutos sudeste
(719 58' SE): quinhentos e· dezessete
metros (517m) " cinqüenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste
(52° 30' SW); setenta e dois metros
e trinta e cinco centímetros (72,35m),
setenta e um graus e trinta ,minutos
sudeste (7F 30' SE);' quatrocentos
e vinte e dois metros e dez centímetros (422,IOm), cinqüenta e dois
graus e trinta minutos. .sudoeste
(52° 30' SW): trezentos e quatorze
metros (314,00m). setenta e um graus

DECRETO N.o 23.833, DE 13 DE
OUTUBP..o DE 1947
Autoriza a
empresa de
mineração
Agro Mercantil ceree S~ Barreto &
Filhos Limitada a pesauisar omianta e associados na município de
Tmipu, Estado de Alagoas.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da. constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art.

1.0. Fica autorizada a em-

prêsa .de mineração Agro Mercantil
Ceres de S. Barreto & Filhos Ltda.,

a pesquisar' amianto e associados em
terrenos de propriedade de José Siqueira Cavalcante e Aprigio de Oliveira, numa área de oitenta e um
hectares trtnta.e oito ares e nov-enta
centrares (81,389Chs) 1;10 lugar denominado São Miguel, distrito e município de 'I'raípu no Estado' de Alagoas e delimitada por um polígono
que tem um vértice a novecentos e
noventa -e cinco metros C995J:iü. no
rumo magnético oitenta e quatro
graus e trinta e um .mtnutos sudoeste (84° 31' SV.J) da confluência
do riacho cedro no rio Itiuba, e os
ladcs, a partir dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e quarenta e quatro metros e trinta e sete centímetros (1.044,37m), vinte graus e cinqüe-nta e' um minutos noroeste
(20° 51' NW); mil c-ento e três metros (1. 103m) , Quarenta e um graus
e trinta e .nove graus sudoeste
(41° 39' SW): novecentos e Vinte e
dois metros e oitenta e cinco centímetros (922,85m), quarenta e· seis
graus e seis minutos sudeste ... , ..
(46° 06' SE); seiscentos e cínqüen-
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ta' e sete metros' (657m). quarenta e
dois graus e um minuto nordeste
(420 01' NE) .
Art. 2.°. O título da autorização de

pe"3quisa, que será uma, via autêntica dêste Decreto; pagara a taxa de
oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$
820,00) e será transcrito na livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,°. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .j anêíro, 13 de outubro de
1947,,126° da Independência e 590 da
República.
.
EURICO 'O. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.834, DE 13 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro AbíUo
Wolney a pesquisar minério de
ouro e .asociados no município de
Dumópoíis, .Esta"do de Goiás.

O presidente da República, usando
da atribuição que, lhe conf-ere o al'tígo 87. n.s I, 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 Abílio wolney .a pesquísal' minério de Ouro e associados em
terrenos 'devolutos no lugar denominado Folk, distrito· e município
de Dianópolis, Estado de Gpiás, numa
área de cem hectares (lOOha),delimitada por um quadrado com mil
metros (1. DOOm) de lado, que tem
um vértice na confluência do oórrego Folk no riacho 'paysunh~d~ e
Os lados.: divergentes ~ desse vértice,
os rumos s-etenta graus sudeste
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(70° SE) e vinte graus nordeste
(20° NE). respectivamente.
Art. 2 ',v, O título. da autorização
de pesquisa, que sera uma 'via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
qe mil cruzeiros (Cr$ L 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divi..
são de Fom-ento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3.°. Revogam-se as disposições

em contrário,

Rio de Janeiro, 13 de outubro de
Independência e 59°
da República.
1947, 126° da

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. ° 23.835 - DE 13
OUTUBRO DE 1947

DE

Revoga 'O Decreto n.o 20.064, de 30
de novembro de 1945

O Presidente da República, usando da atníbuíção que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de 'janeiro de 1940'<Código de Mi,;,
nas) e tendo em vista o que requer
o interessado, decreta:'
Fica revogado. o Decreto número
vinte mil e sessenta e quatro (20.064>,
de trinta (30) de novembro de mil
novecentos e quarenta e cinco (1945),
que autorizou o cidadão brasileiro
Rubem de Melo a pesquizar quartzo,
areias quartziferas e associados no
município de Lambari, do Estado de
Minas Gerais.
Rio de .Ianeiro, 13 de outubro de
1947;.126.° da Independência e 59,° da
Repúbli-ca.

DECRETO N.? 23.835 ---.- DE 13

EURICO G; DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DE OUTUBRO

DE 1947

Concede. reconhecimento ao curso técnico de Química Industrial da "Escola
Técnica de ouímsca Industrial Visconde de São. Leopoldo", mantida e
administrada. pela "Sociedade Civil Colégio Visconde de São Leopoldo".

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 59 de Lei Orgânica do Ensino Industraal, decreta:
Artigo único. E"oonc-eclido reconhecimento ao curso técnico-de Química.
Industrial da "Escola Técnica de Química Industrial Visconde de São Leopoldo", de eâõ Paulo, mantida e admínístrada pela "Sociedade Civíl Colé-
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gio Visconde de São Leap?-ldo" I com sede em SáQ Paulo, capital do Estado
de São Paulo.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1947. 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EuRICO

G.

DuTRA

Clemente Mariani

DECRETO N.o 23.837 - DE.13·DE
OUTUBRO DE 1947
Crio- a Tabela Numérica Suplemen-

tar

de Bxtramumerório-Iâensalista

do Pâsto de Análise de Vinho em

Recite, do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura e
d4 outras .providências.
O Presidente da República, usando da' atribuição. que. lhe confere o
artigo 87, item I da Constituição, de-

creta:
Art. 1. o F'ica criada a Tabela Nu-

mérica Suplementar de Extranumerario-mensalista do Pôstode Análise de

Vinho em Recife e transferida para
a- mesma' uma função de Enologista,
referência XXII, da Tabela Numértca Suplementar de . Extranumeràrtomensalista do Instituto de Fermentação-Sede.
Parágrafo único - A função transferida continua a ser exercida por
Alvaro da Silva Machado.
Art. 2.° ~te Decreto entrará em
.vlgor na data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1947; 126.° da Independência e '59.0 da
República.
EuRICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

87 inciso I, da Constituição, e nos
tÚmos dos Decretos-leis ns. 2.059, de
5 de março de 1940, e n.? 3.763, de 25
de outubro de 1941, art.3.0:
considerando que a medida foi jul-

gada conveniente pelo Conselho Nacional, de Aguas e Energia Elétrica.
Decreta:
Art. 1.0, O Govêrmo do Estado. do
Paraná, concessionário dos serviços de
eletricidade na cidade de Paranaguá,
naquêle Estado, fica autorizado a
substdtutr um dos atuais grupos dlesel-elétrícos de 224 HP/200 KVA, na
Usina Diesel-Elétrica local, por outro de 850 HP/750 KVA, mantidas as
demais características elétricas do
sistema existente.
Art. 2,° - Sob pena da caducidade
do
presente
Decreto,
autorizado
obriga-se a:
I - Registrá-lo na
Divisão de
Aguas, do 'Departamento Nacional da
Produção Mineral, do- Ministério da
Agricultura, dentro de trinta (30)
dias a partir de sua publicação.
II - Apresentar à mesma Divisão
em três (3) vias, dentro do prazo de
sessenta (60) dias, a contar da data.
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro - da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo a que se
refere o inciso II poderá ser prorro-,
gado por ato do Ministro da Ag rí-

.cultura..
DECRETO

N.~

23.838 - DE 13 DE
OUTUBRQ DE 1947

Autoriza o Govêrno do Estado do Paraná a substituir um dos' grupos
diesel-elétricos da tmn« Diesel-Elé"";
trícc de Paranaguá por outro de
maior potência.

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

Art. 3,0 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1947, 126.° da Independência.e 59.° da.
República.
EURICO G. DuTRA.

Daniei' de Carvalho.
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DECRETO N.o 23.839 - DE 14 DE
OUTUBRO·DE 1947
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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 (um) cargo da classe a, da carreira de Revisor de Provas, do Quadro Suplemental' do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em. virtude da exoneração de Herodoto Parente Melo Morais, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo .Mlntstérío.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1fJ47, 126.° da Jnrtependêncía e 59~0 da
República.
EURICO G. DUTRA
Beneàicto Costa Netto

DECRETO N.' 23.840 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1947
Dá nova denominação a estabelecimente de ensino secundário.

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

DECRETO N.? 23.841, DE 14
BRO DE 1947

DE

OUTU-

Ccmceâe reconhecimento a cursos da
Faculdade
Gerais.

de

Filos.ofia

de Minas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da .Constituição. e nos
têrmos do -art. 23, do Decreto-lei
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n.c

421, de 11 de maio de" 1938, de-

ereta:

Artãgo único. E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras AngloGermânicas, Pedagogia, Química, Física, História Natural e Didática, mantidos pela Faculdade de Filosofia de
Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 14 de, outubro de
1947, 126,0 da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.
Clemente Mariani.

DECRETON.o 23~842 -DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
. Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tfgo 87, item I, 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 4- cargos
da classe F da carreira de Dactiloscopista do Quadro Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, um vago pelo Decreto-lei número 9.570, de 12 de ngôato de 1946,,e
3 vagos em virtude da exoneração de
João Leão e promoção de Francisco
Pontes Martins e João Marques, devendo a dotação correspondente cer levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido lVIi-

ntstcno.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
. Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°- da
República.
EURICO G. DUTRA
M orvan Figueiredo

DECRETO N.' 23.843 DE 15 DE OUTUBRO DE 1947
Concede à sociedade anônima "Pan American Airways, [nc:'· autorização
para continuar a funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anõnima "Pan American Airways, Inc. ", autorizada a funcionar pelos
decretosns .. 18.768, de 28 de maio de 1929 e 20.498, de7 de outubro de
1931, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Pari American Airways, Inc:", com sede na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, autorização para continuar ,a funcionar na República com as alte-
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rações de seu certificado de incorporação, aprovadas por resoluções, de
10 de outubro de 1927, 29. de setembro de 1928, de 26 de abril de 1940 e 15
de abril de 1947, e de .seus estatutos, aprovadas pela assembléia geral dos
acionistas em reuniões efetuadas a ,29 di) junho de 1.937, 15 de setembro
de 1938, 19 de maio de 1939, 23 de janeiro de 1940, ::la de abril de 'UI40,
16 de maío de 1940; 21, de dezembro. de 1943, 2 de maio de 1944, 5 de teveretro de 1946, 4 de junho de 1946 e 18 .de julho de 1946, e com o capital
de Cr$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil cruzeiros) destinado às

suas operações no Brasil, mediante as cláusulas que êste acompanham,
assinadas pelo Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio,
ficando a mesma sociedade obrígada a cumprir integralmente as leis . e
regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1947, 126,° da Independência e 59,0
da República,
EURICO

G.

DUTRA,

Morvan Figueiredo,

Cláusula que acompanham o Decreto TI,o 23,843, desta, data
I

A Pan Amerícan Airways; Inc . , é obrigada a ter permanentemente
um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para
tratar e detinitdvamente resolver as questões que se suscitarem, quer com
o Govêrno.. quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela sociedade.
Ir

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às
respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tribunais judiciários ou adminstratdvos, sem que, em tempo algum, possa a referida eociedade reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos, cujas dísposições 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 realizar no Brasil os objetivos constantes ôoa

ssus estatutos que são vedados a socíedadee estrangeiras, e s6 poderá exercer os que dependem de prévia permissão governamental, depois desta obtida
e sob as Condições em que ror concedida.

IV
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquel alteração que a.
sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada' a autorização para funcionar na República se ínfringír esta' cláusula,
V

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do príncípio
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 (01'$ 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, 15 de outubro de 1947.
- MOTvan Figueiredo.
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DECRETO N.o 23.844, DE 15 DE· OUTUBRO DE 1947
Concede à " Sociedade Mercantil SuZ
Americana Ltda. H autorização para
funcionar como emprêsa de' nave~
çaçao de cabotagem, de acôrdo com
O' que -prescreoe o Decreto-lei núme~
1'0.2.784, de 20 de .novembro de 1940.

O Presidente. da República, atendendo ao que requereu a "Sociedade
Mercantil .Sul Americana Ltda.", decreta:
Artigo único. E' concedida à "Sociedade Mercantil Sul Americana Ltda." ,
com sede nesta cidade do Rio .de Janeíro, autorização para funcícnar como
emprêsa de navegação de cabotagem,
de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n," 2.784, de 20 de novembro
de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que ve.,.
nham a vigorar, "sôbre o objeto da
-referida autorização.
.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO' G. DUTRA.

1\!Io rvan. Figueiredo.

DECRETO N.o 23.845, DE 15 DE
OUTUBRO· DE ,1947
Aprova aterações introduzidas nos estatutos sociais da Seguradora Indústria e Comércio Terrestres e Ma-

ritímcs,

O Presidente da Repúolíca usando

at-ribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decretá:
Art. 1.0 Ficam aprovadas-ias alterações introduzidas nos estatutos 'sodais da Seguradora Indústria e Oomércio .Terrestres e Marítimos, com
sede na cidade de Recife, capital de
Estado de Pernambuco, autorizada a
operar em 'seguros dos ramos elementares pelo Decreto n." 5.400, de 28 de
março' de 1940, conforme deliberação
das assembléias gerais extracrdlnárias de acionistas, realizadas a 20 de
maio e '10 de julho. de 1947, inclusive
a mudança do nome para "Seguradora Industrial e Mercantil S., A.".
Art. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vieremia vigorar; sôbre o objeto da autortzacâc ,'3.
que alude. o presente Decreto. da,
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Art. 3,° 'Revogam-Se as disposições
em contrá-rio.
Rio de Jan-eiro, 15 de outubro de'
1947,.126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Morvan Figueiredo

DECRETO N.' 23.845 - DE 15
DE OUTUBRO DE 1947
Aprova. alterações introduzidas nos
estatutos da Urbânia Companhia
Nacumai de Seçuros ,
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiç,ão, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos sociais da Urbâma Companhia Nacional de Seguros, com sede na cidade do
Salvador, capital do Estado da, Bahia,
autorizada a operar em seguros dos
ramos elementares pelo Decreto número 17.394, .de 19 de dezembro de 1944,
inclusive o aumento do capital social
de ors 2.500.000,00 para o-s 5:000.000,00,

conforme deliberação das assembléias
gerais extraordinárias de acionistas,
realizadas a 5 de março e 16 de abril
de 1947.
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 contrárfo .
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.' 23.847 DE 15
DE OUTUBRO DE 1947
. conceae à Seguradora Indústria e
Comércio S. A. autorização para
estender suas operações aos seguros dos .ramos elementares e aprova os novos estatutos, inclusive
quanto ao a'U>mento do capital~ social.

O Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o ar-
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tigo .87. inciso I,. da Constituiçãp.· de-

ereta:

Art. 1.0 E' concedida à Seguradora Indústria e Comércio S. A., com
sede na cidade de Recife, capital do
Estado de Pernambuuco, autorizada a

funcionar em seguros contra risco de
acidentes do trabalho, pelo Decreto
n.c. 382, de 16 de outubro de 1935, au-

torização para estender suas opera..
cões aos seguros dos ramos elementares. a que se refere o art. AO, número 1, do Decreto-lei n.c 2.063, de
7 de março de 1940, bem como ficam aprovadas as alterações introduzidas nos seus estatutos, inclusive
quanto ao aumento do capital social
J

de ors 1. 000.000,00 para crs ......
2.500.000,00, conforme deliberação das

assembléias gerais extraordinárias de
acionistas realizadas a 20 de maio e
9 de julho de 1947.
Art. 2.° A sociedade continuará
Integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar sôbre os objetos das autorizações a que se refere o presente Decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
-i947, 126.tl da Independência. e [.9.°
da República,
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.o 23.848; DE 15 DE OUTU·
ERa DE 1947
Autoriza a Sociedade Anônima Indústrias Votorantim a ampliar cs instalações existentes para o aproveitamento da cachoeira de Santo Antônio, no rio do peixe, município de
Pietiaâe, Estado de .São Paulo, e
construir uma nova linha de. trans-

-miseõo,
o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo quelhe confere o art. 87,
inciso 1, da Constituição; e nos têrmos do art. 150 do Código de Aguas,
decreta:
.
Art . 1.0 Fica a Sociedade Anônima
Indúatrías Votorantim autorizada a
ampliar as instalações de produção,
transformação e transmissão de energia elétrica que posui _em virtude de
concessão outorgada pelo Decreto número 18.110, de 19 de março de 1945,
mediante elevação da crista da barragem existente para o aproveitamento

da cachoeira de Santo Antônio, no rio
do Peixe, município de Piedade, Estado
de São Paulo, montagem de mais um
grupo gerador e construção- de nova
linha de transmissão, em circuito duplo, ligando a usina ali situada à rá,
bríca de cimento Votoran, no município de. Sorocaba ,
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, serão deter.,
minadas; por ocasião da aprovação dos
projetos, li altura de queC:l~a' aproveíta da, a descarga e a potência concedidas.
Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente. título, a Sociedade Anônima
Indústrias Votorantim obriga-se' a:
I Regtetrá-Io na 'Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção' Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de trínta (30) dias contado de sua publicação;
II
Apresentar à mesma Divisão
de Aguas, 'dentro do prazo de um
(1) ano, a partir de igual data, em
três (3) vias:
a) Planta de conjunto das instalações atuais e futuras, em escala de
.c.,.

1:10.000;
b) Planta da área a inundar, em
escala de 1:2.000, com curvas de nivel

espaçadas de um metro;
c) Cálculo do volume de acumulaçâo;

d) Cálculo do remanso;
e) Cálculo da estabilidade da barragem; plantas na escala de 1:200 e
cortes na escala de 1:100;
f) Justificação do tipo de turbina
anotado, rendimento sob ôíferentes
cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até
plena. carga; sentido dê' rotação e rotações por minuto; velocidade característica é velocidade de embalagem ou
disparo; reguladores e aparelhos de
medição; variação do enguhmentc com
25 %, 50 % e 100 % de variação de
carga; tempo oe fechamento, desenho-devídamente cotado;
g) Projeto do canal de fuga, sua
capacidade de vasâo:
.
h) Justificação do tipo de gerador
adotado; sentido de rotação, tensão,
freqüência e potência calculada com
aos 0 que não exceda a 0,7; rendi-mento sob diferentes cargas, em múltiplos de 1/4 ou 118 até plena carga,
respectivamente, com aos 0 = 0,7,
aos 0 = 0,08 eCOS 0 = 1; regulação da tensão e sua variação, reguladores, queda de tensão de curto cír.,
curto, detalhes e características torne,
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cí..oe pelos fabricantes, tipo, potência,

tensão, rendimento e acoplamento da
excitatriz, GD2 no grupo motor gerador ; .
.
i) Esquema geral das ligações;
1) Para os transformadores elevado,
res e abaíxadores de tensão as mesmas exigências feitas para os geradores;
lc) Desenhos dos quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos a serem neles montados;
l) 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;
m) Desenhos' indicando a saída da
linha de alta tensão de transmissão,
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
n) Projeto da linha de transmissão
- planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com aos 0 = 0,8;
perda de potência; tensão na partida
e na chegada; distância entre os con;

autores:

o) Orçamento detalhado para cada
um dos itens acima.
UI --,. Assinar o contrato aditivo da
concessão, regulando as novas condições e obrigações decorrentes dêste
decreto, dentro do prazo de sessenta
(60) dias contado da -data em que fõr
publicada a aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro da Agricultura;
IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Aguas, para fins de registro, dentro dos s-essenta (60) dias
seguintes ao registro efetuado pelo
Tribunal de Contas;
V - Obedecer em todos os projetos
os preceitos de ordem técnica determinados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos pres;
critos nêste artigo poderão Ser prorrogados por ato do Ministro da Agrícultura.
Art. 3.° ,As ampliações e novas Instalações autorizadas por êste decreto
ficam integralmente sujeitas ao mesmo
regime estabelecido no decreto de con,
cessão (Decreto n.o 18.110, de 19 rje
março de 1945).
Art. 4.° O presente decreto entrara
em vigor' na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59,0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de. Carvalho.
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DEORETO N.o 23.849 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
Renova o Decreto nP 16.421 de 23 de
agôsto de 1944·

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, .da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí- n.o 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (CÓdigo· de
Minas) ,
Decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano nos têrmos
da letra b, do a-rt.1.° do Decreto-Ieí
n.c 9,605. de 19 de agôsto de 1946 a
autorização conferida ao cidadã,o brasileiro Martiniano Zuquim, pelo Deereto número dezesseis mil quatrocentos e vinte um (16.421) de vinte e
três (23) de agôsto de mil novecentos
e quarenta e quatro (1944), para pesquisar minérios de ferro, manganês
no munícípío de Tiradentes, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° O título da autorízacão
de pesquisa. que será uma via autêntica 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 Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as díspostções em contrário.
Rio de Janeiro, 15. de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.O 23.850.- DE
OUTUBRO DE 1947

15

DE

Renova o Decreto n.O 18.596, de 11 de
mato de 1945
O . Presidente da Repúblcíá, usando

da atribuição que lhe contere o .'11'~
tigo 87, n.? I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Deoreto-leí
n.c 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas) combinado com o
Decreto-lei n.e 9.605, de 19 de agôsto
de 1946,

Decreta:
Art. 1.0 Fícavrenovada pelo prazo
improrrogável de um (1) 'ano nos
têrmos da letra b;do art. 1.0 do Deereto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cída-
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dão brasileiro Agenor Scandelart pelo
decreto número dezoito mil, quinhentos enoventa e seis (18.596). de onze
(11) de maio de mil novecentos e
quarenta e cinco' (1945) para pesqutsal' argtla e associados no müníctpic
de Lapa, Estado do Paraná.

Art. 2.° 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 Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 125.° da Independência e 59.0 na
. República.
EURICO' G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRJETO N.? 23 ..851, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1947
Renova o Decreto n,o 18.614, de 14 de
maio de 1945.

o Presidente da. República, usando
da . atribuição que lhe confere o artigo 87,; n.v I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n.c 1.985, de 29 d-e janeiro de 194à (Código de Minas), combinado com o Deereto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto de
1946" decreta:
.
Art. Lv Fica renovada pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da letra
a, do art. 1.0, do Decreto-lei n.° 9.605,
de 19 de, agôsto de 1946, a autorização
conferida ao cidadão brasileiro Rubens
Dinardó, pelo Decreto número dezoito

~~~~~~~e~{~~ ~eq~~1~zede(1~f?4~bv~:

centos e quarenta e cinco (1~45), para
pesquisar minério de ouro no município de Itablrito, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de dois
mil e .oitooentoseruzeiros (Cr$ ••••••
2.800,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrl-,
cultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126:° da Independência e 59.° da
República.
.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de carvalho.

EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.852, DE 15 de OUTUBRO
DE 1947
Renova o Decreto n.o 16.906, de 19-de
outubro de 1944.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição, e tende
em' vista o que dispõe o- Decreto-Ieí
n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei n.e 9.605, de 19 de agõsto de
1946, decreta:
"Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano, nos têrmoa
da letra b do art. 1.° do Decreto-lei
n.v 9.605, de 19 de agôstc de 1946, a
autorização conf-erida ao cidadão brasileiro José Victor Pereira pelo De.,
ereto número dezesseis mil novecentos
e seis (16.906), de dezenove (19) de
outubro de mil. novecentos e quarenta
e quatro (1944)', para pesquisar calcário no munícípfo de Lavras, -do Estado de Minas Gerada.
Art. 2.° A presente, renovação do
Decreto será transcrita no livro pró ..
pric da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral do Ministórlo da.Agricultura, e pagará a taxa de trezentos
cruzeiros rcrs 300,00).
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Riá de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° -da Independência e 59.° da
República.
EURÍCO G.

DUTRA ..

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 23.853, DE 15 DE

OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Paulo Seabrc a pesquisar diamantes e associados no
município ãe
Duuruuuôna, Estct.-do de Miinas Ge-

raie,
.0 Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art~go 74, letra a, da Ccns'tlbufção e nos
tôrmos do Decreto-lei n.o l.G85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) .
Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Paulo Seabra a pesquisar diamantes e
associados em
terrenos situados no local denominado Oam'PDG de Dates, dístríto de Dates; minü.cíp~-o de Díemarrtína, Esta-
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do de Minas Gerais, numa área de
propriedade de Júlia Antônia Brichta
sessenta e um hectares' e vinte e cinK~mpmann, situados no lugar dencco 'ares (61,25 ha) delímitada por um minado Itaperuçu, no distrito de
polígono que tem um vértice a quí-votuverava município de Cerro 'Azul,
nhentos e dez metros (5lüm) , Huno
Estado do Paraná, numa área de sete
magnético setenta e seis graus trinhectares e vinte' e seis ares ('-2f:ha)'
'ta 'minutos nordeste (76° 30' NE) da, delimitada por um polígono Irregubana dó córrego do Vintém, afluente
1M que tem um vértice a quinhentos
do ríbeãrão <te Dates, -e os Iados, a
e setenta metros
(570m) uo rumo
verdadeiro oitenta e oito graus supartir do vértice considerado, têm os
3?eguintes comprimentos e
rumos
deste (88 0 SE) do- quilômetro trinta
magnéticos: mil metros
(1.000m),
e cinco (km 35) da linha da Rêde de
Viação Paraná-Santa Oatertna. no
doze graus trinta minutos noroeste
trecho Curítíba-Votuverava, e os laNW); oitocentos
metros
12° 30'
dos a partir do vértice conaíderado
(800m) setenta e sete graus trinta
minutos nordeste (77° 30' NE); quitêm: duzentos e vinte e dois, metros
nhentos metros (500m), doze graus
(222m) , cinqüenta é oito graus e
trinta, minutos sudeste (12° 30' SE);
quar-enta minutos sudeste (58° 40'
trezentos e setenta e cinco metros
SE); duzentos e oitenta e dois me(375m), setenta e sete graus trinta
tros (282m), trinta e sete graus nordeste (370 NE); cento e trinta e três
minutos sudoeste (77° 30' SVV); quinhentos metros (SOOm), doze graus metros (133m) , dois graus nordeste
trinta minutos 'sudeste (12° 30' SE);
(2.° NE); cento e
quatro
metros
quatrocentos e vinte e cinco metros
(104m), trinta e oito graus vinte mi(425rn), setenta e sete graus e trinnutos noroeste (38° 20' NW); duta. minutos sudoeste (77° 30' S,\Y,-,
zentos e sebenta e' um metros (271m)
Art. 2.°. Esta autorização é outorcinqüenta e um graus sudoeste
gada nos têrmos estabelecidos no C6~
(510 SW); cento e setenta e sete medigo de Minas"
tros (177m), vinte e nove graus e dez:
Art. 3.°. O título da, -autorização de
minutos sudoeste (29° 10' SW,).
.
pesquisa que será uma via autêntica
Art. 2.°. O título da autorização
dêste Decreto, pagará a taxa de seisde pesquisa, que. será uma via aucentos e. vinte cruzeiros íCrs 620,00'1
têntica dêste Decreto, pagará a taxa
e .será transcrito no livro procrio de
de ta-ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
Divisão de Fomento ,da Produçàc M!será transcrito no livro próprio da
neral co Ministério da Agricultur-a.
Dívlsâo de Fomento da
Produção
Minera. do Ministério da AgrlcultuArt. 4.0 • Revogam-se .us disposira.
çoes em contrário.
Art. 3.°, Revogam-se as disposiRio de Janeiro, 15 de outubr o de
ções em contrário.
1947, 126.° da' Independência e 59.° da
Rio de Janeiro, 15 de 'Outubro de
República.
1947, 126.° da Independência e 59.°
EURICO ,O. DUTRA,
da República.
Daniel de Carvalho
EURICO O. 'DUTRA.
Daniel, de Carvalho,

DECRETO N.o 23.854, DE -15 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão

brasileiro João

Brichta a pesquisar calcário e

QS-

saciados no
mumicunc de ' Cerro
Azul, Estado do Partmà,
'

O Presidente ca República, usan-to
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituicão e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.'985, de 29
de janeiro de 1940- (Código de Minas) .
Decreta:
A1't. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Bríchta a pesquisar
calcário e associados em terrenos de

DECRETO 1'1'.0 23,855 DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Sílvio
Fernando
Meanda a, pesquisar
água mineral no Distrito Federal.
O Presicente c'a República, usando
da atrfouiçãc que lhe confere o artigo 87, n.? I, nos têrmcs dos artigos
152 e 153 ca Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Silvio Fernando Meanda a
"pesquisar á,g'ü/a' mineral em - terrenos
de sua propriedade e de outros, si-
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tuados no bairro do Rio Comprido,
Distrito Federal, numa 'área de um
hectare, oito ares e dezoito centí..
ares (1,08'18 na) deltmltada por um
polígono irregular quetern um vértice a sessenta e seis metros (66m)
no rumo cinqüenta e oito graus e qua-,
rente, 'e oito minutos sudeste (580 48'
SE) do ponto em que o alinhamento
co lado direito do -lote onda está
construído, o prédio número oítentá
e três (U,O 83). da. Rua Santa .Alexandrina intercede com o alinhamento, lado ímpar, da mesma Rua
San ta Alexandrina; e os lados a partir do vértice considerado, têm: cento e cinqüenta -e s-ete metros (157m)
cinqüenta e cdnco graus e quarenta,
e oito minutos sudeste (55 0 48' SE):
noventa e .odto metros e cinqüenta.
centímetros
(98,50m) " sessenta e
quatro gráus e doze minutos sudoeste, (64° 12' SW); noventa metros
(gOm) , quarenta e sete gráus noroeste (47° NW); trinta e um metros e
cinqüenta centímetros (31,50m), quarenta gráus e vinte e dois minutos
noroeste (40° 22' NW); sessenta e
quatro metros e trinta centímetros
(64,30), quarenta e cinco graus e.
cinqüenta e dois minutos nordeste.
(45° 52' NE).
Art.. 2,° O' título da autorização
de pesquisa que será uma via eutêntica 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 Agrtcuitu..

ra.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrúrro.,
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
129,° da Independência e 59.°
da República.

1947,

EuRICO

G,

DUTRA,

Daniel de çanxüno

DECRETO N,' 23.856 DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza' oÓoíaaaõo brasileiro Hassc
Alfríeâ weiszflog a lavrar calcário
e axoci!adri6 no 1nun'icípio de Ju-.
queri, Estado de São Paulo,
, O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." t, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29

~

EXECUTIVO

de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Hasso Alfried weíszflog a
lavrar. calcário e .assocíados em ·terrenas situados no
bairro de Bom
Sucesso, no' distrito, e município de
Juqueri, do Estado de São Paulo,
numa área de setenta hectares (70
ha) óeífnído por um retângulo que
tem um vértice localizado à distância de aeiscentos e dez metros (61Om)
no 1"UlIl10 magméttco quinze graus
nordeste (150 NE) da ponte' da Estrada de Ferro Companhia de Melhoramentos sôbre o córrego Itaim e os
lados divergentes dêsse vérttce os s,e...
gulrrtes comprimentos -e rumos magnéticos: mil metros (LOOOm), norte
IN); setecentos metros (700m), leste
,(E). Esta autorização é outorgada
mediante as cendtçôes constantes do
parágrafo único do art. 28 do Cóéigo
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 Decrete,
Art. 2,° o concessícnárto da autonmção fica 'obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos' que forem devidos á. União,
ao Estado e 3:0 Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código' óe Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da
autorização, não
cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem.
a a ucorizaçâo de .Iavra será declarada.
caduca ou nula, na forma das artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões Qie solo' e
sub.solo 'para os fins da la vra, ria
forma dos artigos 39 e 40 .do .Código
C,€ Minas.
Art.. 5.° O conceeslcnárlc da autoriaaçâo será fiscalizado pelo Deparuamento Nacional
da Producão
Mineral e gozará dos favcr es discrt-.
minados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorlzaçâo '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
quatrocentos cruzeiros (Cr$ 1.400,00),
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Art. 7.° Revogam-se as disposí ,
cões em contrário.
Rio de .Ianeíro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N.' 23.857 DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza a emprêsa de
mineração
Mármores e Pedras do Brasil Limitada, a lavrar mármores e assoMar de
ciados no município 'de
Espanha, Estado de Minas Gerais.

O Presiuente c.a República,us~!ldo
da atribu~ão que lhe confere o artigo 87, n; I, 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 autorizada a emprêsa de Mineração Mármores e Pedras do Brasil Limitada a lavrar
mármores e associados em terrenos
situados no distrito de Senador Cortes, município ce Mar de Espanha
Estado de Minas Genaís numa áre~
de c íuta hectares (30 'ha) , definida
por um retângulo que tem um verticc localizado à distância de quínhen.,
tos e sessenta metros (560m), no ru,
mo magnético onze graus noroeste
(11° NW) da ponte sôbre o córrego
das Aguas, na 'estrada que liga a jazlda à cidade de Mar de Espanha e
os lados divergentes desse vértice' os
seguintes
comprimentos e rumos
magnéticos: mil metros (1. OOOm) ,
sessenta ·e' cinco eseus nordeste (650
NE) e trezentos metros (300m) vín·te e cinco gráus noroeste (25° NW).
Esta autorízaçâo 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
013tms constantes do mesmo Código,
mao expressamente mencionados neste
Decreto
Art. 2.°. A concessionária da autcríaaçãofíca obrigada a recolher aos
cofres públicos. ria forma da lei os
tributos que forem devidos à Dnnão..
ao Estado e ao Município em cum-:
primento do disposto no art. 68 do
Código ce Minas.
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Art. 3.° Se a concessionária da
autorização, não
cumprir qualquer
das .obrígaçôes que lhe incumbem
a autorização de Lavra será deelaradá
caduca ou' nula.. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
.
Art. 4. 0. As propriedades vdzlnhae
, estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da Iavrra, na
forma dos artigos 39 e. 40 do Código
.c:e.Min~.

Art. 5.°. A concessionária da au-

t.orâzação será fdscalízada pelo De-

partamento Nacional
da Produção
Mineral e gosará dos favores dlscríminados no art. 71 do mesmo Código.
Art . .6.0 • A autorização de lavra
terá Por título este 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 ornaeíros.
Art. 7.°. Revogam-se as disposlções em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outu .e-o de
1947, '126.0 da. Independência e 59. °
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N.O 23.858 DE 15 DE
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileíro Jeovah
Furquim a lavrar calcário e associados, no municipio de cerro Azul,
Estado do Paraná.
Q Presidente ca República, usar-do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
ce janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) .

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jeovah Furquím a lavrar
calcário e associados em terrenos- de
sua propriedade, situados no lugar
denominado Morro Vermelho, no distrito de votuverava,
município de
Oêrro Azul, Estado do Paraná. numa área ce um hectare vinte e nove,
ar-es e sessenta centíares (1,296úha)
delimitada por uin polígono que tem
um vértice a duzentos e oitenta e
cinco metros (285m) no rumo mragrrétdco vinte e oito gráus e trinta minutos sudoeste (28° 30' SW), da barra
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do córrego Morro Vermelho no ribeirão Santaria,' e os lados; a partir
desse vértice têm os seguintes cumprimentos e rumos magnéticos: cento e sete metros (107m), oitenta e
dois gráus noroeste (820 NW); setenta e nove metros. (79°m), sessenta
e oito graus
sudoeste (680 SW);
cento. e dez metros (Ll.Gm) , dezessete
gráus e trinta minutos sudoeste (170
30' SW) ; noveaute ·e três metros (93m)
sessenta e sete: gráus .nordeste (670
NE); cento e cínquenta e oito metros
(158m), cinquenta e sete gráus nordeste (57 0 NE). Esta autorização é
condições
outorgada. mediante as
constantes do parágrafo único co artigo 28 do Código de Minas e dos ar,

tdgos 32, 33 e 34e suae alíneas, aâém
das seguíntea e de outras constantes
do mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.°. O concessionárlo da autorização fica obnsaoo u recolher aOS
conree públicos, na forma da lei os
tributos que, forem devidos à União,
ao Estado e ao Município" em cumprtmento do disposto no art. 68 do
Código ce 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. 0. As próprledades vizimhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para Os .ífns da lavrra. na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5,°. O concecsionárlo da autorização será fiscalizado .pelo Departamento Nacional
da Produção
Mdneral -e gozará dos favores dtscmminados no art. 71 .do mesmo Código.
Art . 6.°. A autorização del:?,vrn
verá por -rtmo êsbe Decreto, que s-erá .transcrtto no livro
próprio da
Divlsâovde Fomento da
Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeârcs co-s 600,00).
Art. 7.°. Revogam-se as díspos lções em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59. °
da República.
EURICO G,

DUTRA

Daniel de ,ClJ,rvalho

ExECUTIVO

DECRETO N,o 23.859 -DE 16 DE
OUTUBRO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe G da carreira de Auxilitar de engenheiro, do Quadro I Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos
em virtude da promoção de Argeu Alves Dias Gomes e Joseph Albert Burkhardt e da exoneração de Ronald de
Carvalho Filho, devendo a dotação
correspondente ser levada a 'crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadl") do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro; 16 de outubro' de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICo G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N,o 23.860 OUTUBRO

DE 16 DE

DE 1947

Suprime cargo extinto

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87" item I, da Constituiçâo, e nos
têrmos do are. 1.0, alínea n, do Decreto n.« 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Dactilógrafo, do Quadro I - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vago em' virtude da promoção de Antônio de Sousa Negreiros,
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 outubro de
1947, 126.° da Independência 59.° da
·República.
EURICO G. DUTRA
Clovis Pestana
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DECRETO N.' 23.861 - DE 16 DE
OUTUBRO DE 1947
Extingue cargos excedentes.

O Presid'ente' da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da con~tituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.c 3.195. de 14 de abril de 1941.
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos dois (2.l cargos da classe G da carreira de Almoxarlfe, do Quadro I - Parte' Perma-.
nente - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da
exoneração de Antônio Antcnelli de.
Arruda Furtado e da promoção de
Alfredo Gomes Guimarães, devendo a'
dotação correspondente ser levada a
crédito da Canta Corrente do mesmo
Quadr? do referido Ministério.
Art. 2°. Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de autuara' de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

.

EURICO G. DUTRA ~

Clovis Pestana.

DECRETO

N.O 23.862 _ DE 16 LlE
OUTUBRO DE 1947

Extingue cargós excedentes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constatuição, € nos têrmos do art.. 1.°, alínea n, do Decretolei n.c 3.195. de 14 de abril de 1941.
decreta:
, Art. 1.0 Ficam extintos dois (2) cargos .da classe I da carreira de Desenhista, do Quadro I -... Parte p-rmanente, .do Ministério da Viação e
Obras Públicas; vagos em virtude da
promoção de Carlos Fischer Beck e
da exoneração de Henrique Browne
Ribeiro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Oorrentecdo mesmo Quadro do referido Ministério ..
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1947; 126.° da .Indenendêncta e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Clovis Pestana.

Colo das Leis -

vot. VIII.
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DECRETO N.o 23.863 -

DE 16 DE

OUTUBRO DE 1947
Aprova proieõo e orçamento para a
construção de um armazém de se..
gunda linha, no pórto do Rio
Grande.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número I, da Oonstttuiçãc decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na im-x.rtànda de Org 1.564.543.50 (um milhão,
quinhentos e sessenta e quatro znil e
quinhentos e quarenta e três cruzeiros
e cinqüenta centavos), os quais com
êste baixam, devidamente rubrtcauos;
para a construção de um armazém de
segunda linha, defronte do de n.v A-4
da primeira linha," no pôrto do Rio
Grande, de concessão do Estado do
Rio Grande do Sul. devendo a respectíva despesa, até o limite mdrceuo..
correr por conta do, concesslonártc e
constituir, após exame a aceitação em
regular tomadas de contas, parcela da
primeira conta de capital adiolocal do
aludido pôrto, .rererente ao ríecênío de
14 de agôsto de 1944 a 13 de agôsto
de 1954. nos têrmos do artigo 9.° do
Decreto n.v 24.599, de 6 de julho de
1934, combinado com a cláusula XX
do contrato de concessão.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1947, 126,° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N." 23.864 -

DE 16 DE

OUTUBRO DE 1947
Aprova orçamento relativo à concluclusão do 3.° terrapleno e construção
da 4. a doca do pôrto de Pôrto Alegre, em substituição ao ap71Dvado
pelo Decreto n.o 2.309, de 4 de fevereiro de 1938.
O Presidente da República. usando
da tribuíção que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, decre-

ta:'

Artigo único. Fica aprovado o orçamento na importância de 01'$ .....••
3.229.752,30 (três milhões, duzentos e
vinte e nove mil e setecentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta centavos), o qual com êste baixa, devidamente rubricado, em substituição ao
aprovado pelo Decreto n.v 2.309. de 4
Fls.

4·
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de fevereiro de 1938, relativo à conclusão do 3.° terraplenoe construção

da 4. a doca do pôrto de Pôrto Alegre,
de concessão do Estado do Rio Grande'
do SuL
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República',
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 23.865·OUTUBRO DE

DE

16

DE

1947

Declara nula -a concessão outorgada.. à
Rádio Sociedade Norte de Minas S.
A. para estabelecer, na cidade de
Conquista, Estado da Bahia, uma
estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando

da atríbuíçâo que lhe contere o' artigo 87, n.? I, da Constdtuíção e .tendo
em vista o que consta do processo número 7.191-47. do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada nula '1 concessão outorgada à Rádio Sociedade
Norte de Minas S. A. pelo Decreto
n.c 22.301, de 17 de dezembro de 1946,
para o 'estabelecimento, na cidade de
Conquista, Estado da Bahia, de uma
estação radiodifusora, sem direito de
exclusividade, destinada a executar os
serviços de radiodifusão, e em conseqüência, sem efeito o Decreto número 22.899, de 8 de abril de 1947,aue
prorrogou, por 60 dias, o prazo para
assinatura do contrato a que se refere o parágrafo único do citado Decreto n.° 22.301.
"
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de' Janeiro, 16 de outubro de
1947,126.° da Independência e 59.° da
República.
>

EURICO G. DUTRA.

Clovis' Pestana.

C') DECRETO N.O 23.866 OUTUBRO DE

DE

17

DE

1947

Aprova orçamento para construção fie"
uma ponte sôbre o rir) M arrecas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo 87, número I, da Constituição, decreta:

EXECUTIVO

Artigo único. Fica aprovado o
orçamento na importância de Cr$ ...
732.111,90 (setecentos e trinta e,
dois mil e cento e onze cruzeiros
e noventa centavos), o qual com
êste baixa, devidamente rubricado,
em substituição ao aprovado pelo
Decreto n.c 19.204, de 16 de julho de
1945, relativo à construção de uma
ponte de concreto armado sôbre o rio
Marrecas, no quilômetro 707,946 do
trecho em construção da ligação Patos-Campina Grande, a cargo do no-'
partámento Nacional de Estradas de
Ferro.
Parágrafo único.- A despesa respectiva, até o limite indicado, será atendida, no corrente exercício, à conta
da Sub-consignação 06-31-01-0-3, Consignação IH da Verba 4 (Anexo número 22 da Lei n.v 13, de 2 de janeiro
de 1"947).
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126.° -da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.·

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.O 23.867 OUTUBRO DE 1947

DE

17 ,'>E

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 'item I, 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 quarenta
e três (43) cargos da classe E da carreira de' Postallsta-auxíltar, do Quadro IH - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação -e Obras Públicas, vagos "em vírbude .da aposentadoria de Antônio da Silva Minhoto,
Francisca de Sousa ROlSa e _Maria, Aparecida Sidnei, da demissão de José Vilas Bouçada Júnior, da exoneração de
Círce Sanchez 'I'oschi, Maria Caminha
Pacheco e Maria Lúcia Teixeira e Oliveira, do falecimento de Maria Anunciada .Rêgo, da nomeação para outro
cargo de Iolanda Costa Novais e da
promoção de Adernar Caldeira do
Amaral, Alexandre Balbino Pereira,
Alfredo Américo de 'Siqueira, Alice de
Paula Machado, Angelina Abbate, Antônio Guedes, Armênia de Campos Níco11, Augusto Lima Matos, Benedito
Alves Correia, Dalila de Sousa Araújo, Deolínda -Ferraz Correía.v.Dirceu
Rodrigues de Sousa, Ernestina de Olf-

ATOS

DO

PODER

veira, Ernesto' de Vita, Eurico Maehado Barbosa, Flávio de Camargo Ta·
quis, Francisca Jacira Leite Derzi, HUdebrando de Farias Lobo, Inelino da
Silva Santos, Iolanda, da Silva Geraldo, Isolina Martins Leal, João
Precioso dos Santos,Jo.natan de AI·
buquerque Sousa, José Sambruno dos
Santos, José Vitoriano de Brito, Júlio Gonçalves de Lima, Lauro 'I'arquínio Pereira, Luísa Arantes Aires, Martano Lucíano Amendola, Nei Dilcy da
Costa Gomes, Raul Franco de Síqueíra, Sebastíana de Araújo Costa, 'Ubal·
dina Moreira Ferrari e Zilda Schwarz
Peters, devendo a respectiva dotação
ser revertida para as tabelas de extranumerártos, de acôrdo com o artigo 5.° do Decreto-lei n.c 9. 616, de 21 de
agôsto de 1946.
'
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO' N." 23.&68 OUTUBRO DE 1947

DE

1~

DE

51

EXECUTIVO

DEORETO

N.o

G.

·DE

Ssrprime cargos extintos

da atribuição que "ae confere o artigo 87, .íbem I, da Constituição e
nos têrmos do art. 1.°, alínea n,' do
Decreto-lei n.» 3.195, de 14 de abril
de. 194:1, decreta:
Art. l,? Ficam suprimidos três
(13) cargos da classe E da carreira de
Telegrafista, do Quadro !II - Parte .
Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em vírtude davaposentadorla de José Tal'';'
'cícto da Costa, da exoneração de José
Teodoro de Sousa Filho e da promoção de Emília Truran, devendo a respectiva dotação ser' revertida para
as tabelas de extranumerários, de
acôrdo ' com o aa-t. 5.° do Decretolei n.v 9.616, de· 21 de agôstc de
1946.

Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126. 0 da Independência -e 59.°
da República.
EURICO

G,

DUTRA.

cíoots Pestana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O' artigo ~7, item I, da Oonstituiçâo, e
nos termos do art. 1. 0, alínea n do
Decreto-lei n. o . 3.19'5, de 14 de ;.bril
de ,194:1,decreta'
Art. 1. o Ficam sUiprimido-s, seis
(6) cargos da classe G da carreira
de Postalísta-auxiltar (Decreto-lei nú'mero 145, de 1937), do Quadro In
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da aposentadoria
de Otávio da Rocha Schn1idt e da
nomeação para outro cargo de Antônio Joaquim Barbosa Braga, Celso
Maia, Nestor Tobias Pinto, Raimundo Ramos da Costa Almeida e Teuth Guerra, devendo a respectiva dotação ser revertida para as tabelas
de extranumerários, de acôrdc com
o art , 5.° do Decreto-lei n.c 9.616,
de 21 de agôstc de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17, de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da ·República.
EURICO

17

DE

O Presidente da República, usando

Suprime. cargos extintos

Clovis

23.869 DE 1947

OUTUBRO

DUTRA.

Pestana.

DEORETO

N.O

23.870 DE 1947

Dl!:

17

DE

OUTUBRO

Suprime cargos extintos

Presidente da ::tepública, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. LO, alínea n, do
Decreto-lei n . o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos três
(3) cargos da classe D da carreira de
Artífice, do Quadro !II -----. Parte
Suplementar do Ministério da Via-çã-o e .Obras Públicas, vagos em virtude dà promoção de Domingos Alves Cabral Ftlho.. Eduardo Couto. e
Válter Clero da Silva, devendo a
dotação correspondente se! levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do ref-erido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da .República.
O

EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pestana.

52

Aros

DECRETO N.O 23.871 -

DO PODER ExECUTIVO

17 DE

DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..

tigo 87, item I, da consntuiçao; e
nos termos do art. 1.0, alínea n,' do

"de Decreto-lei TI. O 3.195,
abril de 1941, decreta:

de

14

de

Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6)
cargos da classe "B", da carreira de
Servente, do Quadro lU - Parte SU.plementar - do "Minístérío da Viação e Obras Públicas, vagos em Virtude da promoção de Almir da SilvaFerreira, Felipe Calil Tomé, João Severo Bezerra, Orlando Sardinha.
Pascoalíno Sineschalchi e VirgíliO
Brune 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 Janeiro, em 17 de outubro
de 1947; 126.° da. Independêncía e
59.0 da República.
EURICO

G.

DUTRA

N.O 23.8~2

-

DE

17 DE

OUTUBRO DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da' Constituição, e,
nos têrmos do art. 1.0, alínea rz, do
do Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe "E'f, da carreira de
Artttíce, do Quadro IH _. Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude
da promoção de César Ferreira e
Francisco Chíapetta, devendo a dota-'
ção correspondente ser levada a, crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrárto ,
Rio de Janeiro, em \ 17 de outubro
d~ 1947;
126.° da Independência e
59'<' da República.
Eu~ICO
G. DuTRA
Clóvis Pestana

DE

17 DE

O Presidente da República, usando
da atribuição, qus lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição; e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
do Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
r
Art. 100 Ficam suprímídos três (3)
cargos da classe "D", da carreira de
Mestre de Linhas, do Quadro lI! -rParte Suplementar, - do" Mínlstérto
da Viação '8 Obras Públíeas, vagos em
virtude da aposentadoria de Euclides Gomes Barba de Siqueira e da
promoção de Gentil Gomes Teixeira e
Heteriano Per-eira de Castro Lima,
devendo a respectiva dotação ser revertida para. as tabelas de extranumerários, de acôrd., com o ártigo 5.°,
do Decreto-lei n.c 9.616, de 21 de
agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de outubro
de 1947; 126.° da Independência e
.59.° da República.
EURIco

G.

DUTRA

Clóvis Pestana

Clóvis Pestana

DECRETO

DECRETO N.' 23.873 -

OUTUBRO DE.1947
Suprime cargos extintos

OUTUBRO DE 1947

DECRETO N.' 23.874 -

DE

17 DE

OUTUBRO DE 1947

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
nos termos do art. 1.0, alínea n,' do
do Decreto-lei" n." 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe 1'1", da carreira de
Inspetor : de Linhas 'Telegráficas, do
Quadro 111 ----, Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras PÚblicas, vagos em virtude da promoção
de Adalto de Melo Matos e Raimundo de Aquino Flores, devendo a respectiva dotação ser revertida para as
tabelas de extranumerários, de acôr-,
do com o artigo 5.° do Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 17 de' outubro
de 1947; 126.° da Independência e
59.° da República.
EURICO
G.
DuTRA
Clóvis Pestana

ATOS

DECRETO N.o 23.P75 -

DO PODER EXECUTIVO

DE 17 DE'

OUTUBRO DE 1947

DECRETO N." 23.877 _
OUTUBRO

Suprime, cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nostêrmos do art. 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 G da carreira
de' Escriturário (Decreto-le: n.c. 145,
de 1937), do Quadro H'I Parte
Suplementar' do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da nomeação : 'ara outro cargo de Dagoberto 'Joelho da Silva:
e Miguel Kolckzyck! devendo a dotação correspondente ser levada,-a
crédito da Conta Corrente dó mesmo Quadro do referido : Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
J

EURICO

G.

DuTRA.

Clovis Pestana.

C':=OOETO

N.O 23.876 OUTUBRO DE 1947

DE

17

DE

Suprime cargo 'extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdg» 87, item I, 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. o .Fica suprimido um (1)
cargo da classe E da carreira de Desenhista-auxiliar, do Quadro III Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude. dacpromoção de Carlos
Oliveira de Castro, -íevendo 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, 17 de outubro de
1947, 126.° da; Independência e 5'9.°
da República.
EURICO

G.

53

DuTRA.

Clovis Pestana.

DE

17 DE

DE 1947

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, _usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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. l.. o Ficam suprimidos quarenta e um (41) cargos da classe C da carreira de Carteiro, do Quadro lU _ Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Antônio Pereira Tomás '3 Cornélío Pinto, da demissão de José Higino da Costa Pinto e Luís GonzagaViana. de exoneração de Silvmo Rodrigues, do falecimerr;o de .Danton
Antônio da Silva Monteiro e Manuel
Lira Costa, e da promoção de Adauto
Rodrigues Canabarro, Antônio José
de Carvalho Filho, Aristides Tinoco
de Godói, Benedito Gomes Macedo,
Benedito Leite dd Amparo Filho, Bendito Silva, Benedito Vieira, Benjamim Silveira, Crísanto Augusto
Pereira, Dario de Aquino Silva, Deusdedit Pinheiro de Freitas, Dolcr Romualdo Vieira, Fausto Juli da Silveira, Francisco da Costa Cardoso,
Francisco Ribeiro de Sousa, Gustavo
Arlindo, Jaci Leal, Januárro Bassoaldo, José Augusto Quei,'oz, José
Oonseríno Sobrinho; José Félix Brasil,
José Gonçalves, José Oledegárfo das
Neves, José Silva Melo, Laudelino
Cavalo!i, Manuel Antônio .de Sousa,
Manuel Barreto da Silva, Mário
.Iandlr Alexandre, MauritiMuniz de
Almeida, Otac.lío Tomás da Fontoura, Oscar Gonçalves de Lima, Osvaldo Rodoptano de Oliveira, óton Geraldo Pereira e Wilson Santos, ôevende .a respectiva dotação ser revertida
para as tabelas de extranumerários,
de acôrdo com o art. 5.° do Decreto-lei n. ° 9.616, de 21 de. agôsto de
1946.

Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1947, 126.o da Independência e 59.o
da República.
~RICO

(t.

I>UTRA.

Clovis Pestana.

54

ATOS

DO

DECRETO N.' 23.878 -

PODER

.EXECUTIVO

DE 17 DE OUTUBRO DE 1947

Concede à sociedade anônima "AZuminum Import Corporation" autorização
para [umcionar na República.

O Presidente da República atendendo ao que. requereu a sociedade anônima "Alumimun Import Corporatlon", decreta:
. Artig~ único. E' concedida à sociedade" anônima I' Aluminum Import
Corporation", com sede na. cidade de Nova York, Estados. Umaos da America, autorização para funcionar na República, com o capital de <:;1'$
459.500,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil. e quinhentos cruaetrosi .c os
estatutos que apresentou, mediante as _ cláusulas que ~ste acompa~a~,
assinadas pelo Ministro de Estado do Trabalho, Indúatrra e Co~erclO, f 1cando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as Ieís e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

CLÁUSULAS QUE

ACOMPANHAM

o

DECRETO N.o

23.878,-

DESTA DATA

I
A "Alumimun Import Corporatdon" é obrigada a ter .permanentemente
um representante geral no Brasil, com plenos e ilmitados poderes' para tratar e definitivamente resolver as questões, que se suscitarem, quer com o
Govêmo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação
inicial 'pela sociedade.
.

rr

Todos' os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tribunais' judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo algum; possa a referida sociedad-e 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 aue êles se referem.
IH
A sociedade não poderá' realizar no Brasil os objetivos constantes de seus
estatutos que são vedados a -socíedades estrangeiras, e só poderá. exercer .os
que dependam de prévia permissão governamental, depois desta obtida sob
.as condições em que rôr concedida.
.

IV
Fica dependente de autorização do Gcvêrno qualquer alteração que a S04
-cíedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República se infrtnaír esta cláusula.
V

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do princípio 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 cors 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 a-s presentes
cláusulas.
Rio <te Janeiro, 17 de outubro de 1947. - MOTvan Figueiredo
Eu, abaixo-assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado,
por nomeação 'da MM. Junta Comercial da Praça do Rio de Janeiro,
Cgrtífíco que me foi apresentado um documento escrito no idioma ínglês, para traduzir para o vernáculo, o que fiz, como segue:

ATOS' DO

PODER

DEORETO N." 23.879. ·DE 18 DE
OUTUBRO DE 1947
Aprova as alterações introd'tLzidO;s nos
estatutos da Companhia de Seçurcs
MaJ'itimos e Terrestres "Garantia".

O- Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .ar~
tígo 87, inciso I, da Consttíuiçâo, deereta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos da
Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres "Garantia", com sede nesta
cidade, .autorrzada a operar em seguros dos ramos elementares pelo Deereto n.? 3.753, de}5 de dezembro de
1866, conforme deliberação das assembléias gerais extraordín: rias de 20 de
setembro de 1944 e 7 de outubro. de
1946.

.

Art. 2.° A sociedade continuara integralmente suíetta às leis 'e regulamentas vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o' presente decreto.
-Art , 3.0 Revogam-se as dispos.çôes
em contrário.
Ri-o de Janeiro, 18- de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA

M orvan Fíaueireâo.

DECRETO

N,o 23.880 DE
OUTUBRO DE 1947

20

DE

Abre, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de CrS
.
12. QOO. 000,00, para despesas de inuüquer natureza com o. combate à
peste suína, no territ<prio nacional.

O Presidente da República, usando
da autorizaçã-o contida na Lei número 84, de 4 de setembro de 1947,
e tend-o ouvido o Tribunal de Contas,
. nos têrrnos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Agricultura, o crédito es~
pedal de doze milhões, de cruzeiros
(Cr$ 12.000.000,00), para, atender às
despesas de qualquer natureza com o
. combate, à peste suína" no .território
nacional, sendo:
Pessoal
. 3.242.400,00
Material
. 8.457.600,00
Serv' ços
e Encargos
300.000,00
(Indenizações) . . ...
Total , ..•......

12.000.000,00

EXECUTIVO
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Rio de Janeiro 20, de outubro de
1947, 126..a da Independência e 59:a
da República.
EURJ:co G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.
José Vieira Machado.

DECRETO

N. o 23.881 --.:. DE
OUTUBRO DE 1947

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Batista Martins' de Sousa; a comprar' pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artdgo 87, 'número I,da Constituição,. e
tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junh-o de 1938, decreta:
Artigo único. Fica' autorizado o cidadão brasileiro Alfredo Batista Martins de Sousa, residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-Ieí n. o 466, de 4
de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma' via autêntica
do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

José Vieira Machado.

DECRETO N.o 23,.882 - DE 21
OUTUBRO DE 1947

DE

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 400.000,00,
à varba que especifica.
O Presidente ,da República usando

da autorização contida na Lei número
106, de 26 de setembro de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Conta-s, nos
têrm-os do artigo 93, do Regulamento
Geral 'de Ccntacílídade Pública, decreta:
Artigo único - Fica aberto, ·pelo
Minis-téri-o da Fazenda, o crédito sn.,
plementa.r de quatrocentos mil cruzeir-os (Cr$ 400.000,00), em refôrço
da Verba 1 - Pessoal, Consignação
V - Outras Despesas com Pessoal,
subconsignação n.s
Suostdtuiçôes,
04 -. Direção Geral da Fazenda Nacíonal, 06 - Serviço do Pessoal, do
Anexo n.c 16 do vigente Orçamento
.ôõ

-

ATOS

56

DO

PODER

EXECUTIVO

DECRETO N. o 23.88-5 -

Geral da República fL€i fi,o 3, de 2
de dezembro de 1946).

OUTUBRO

N.O

23. 883

~ DE

21

DE

Revoga o Decreto n.O 15.421, de 28 de
abril de 1944.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo UlUCO.
Fica revogado o
Decreto TI.O -15.421, de 28 de abril de
1944, que autorizou o cidadão brastleiro Manfredo Alves da costa, residente em Diamantina, fio Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número '466, de ~ de junho de 1~38.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.(,1
da República:

EURICO

DECRETO N.o 23.886. OUTUBRO DE

Aprova

José Vietra Machado.
DE

21 .DE

1947

Autoriza a firma João Cândidq Silva
& Irmão a comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma João Cândido Silva & Irmão,
estabelecida em Andaraí, no Estado
da Bahía.. a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma
via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1947, 126.o da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

José Vieira Machado.

G.

DUTRA.

José Vieira Machado.

EURICO G. DUTRA

OUTUBRO- DE

DE

O Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Oonstítuiçâov-e
tendo em vista o. Decreto-leI numerá 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o, cidadão brasileiro naturalizado Willi
Weyrauch, residente em Teófílo otoni, 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 .Iáneiro, 21 de outubro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.

OUTUBRO DE 1947

DECRETO N. o 23.884-

21

Autoriza o cidadão brasileiro naturalizado Willi weyrauch a comprar pedras preciosas.

Rio de 'Janeiro, 21 de outubro de

1947, 126.° da Independência e 59.0 da
Repúolíca..
'EURICO G. DUTRA.
José ..Vieira Machado.
DECRETO

DE

DE .1947

DE

1947

21

DE

o Regulamento do Salão Na..
cional de Belas Artes

-

O Presidente da República, usan..
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n,c I, da Constituição, deereta. :
Art. 1.0 Fica aprovado o Regula..
mente do Salão Nacional de Belas
Artes, que com êste baixa, assinado pelo
Ministro. de Estado da Educação e
Saúde.
Art. 2.° :f:ste Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua pu..
blícação, ficando revogadas as dispo...
sições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro 'de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Clemente Marian:i

Regulamento do Salão Nacional
de Belas Artes
Art. 1.0 O Salão Nacional de Belas
Artes será realizado anualmente em
local e data designados pelo Ministro
de Estado da Educação e Saúde.
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Art. 2.0 O Salão Nacional' de Belas Artes compreenderá duas Dívlsões,a Divisão Geral e a Divisão de
Arte Moderna, constituida cada WTIa
delas pelas seguintes seções:
I - Arquitetura;
TI '- Escultura;

III
IV
V
VI

.,-

pintura;
Gravura;
Desenho e artes gráficas;
Artes aplicadas.

DA COMISSÃO

ORGANIZADORA

E DOS JUrtIS

Art. 3.° O Salão Nacional de Belas
Artes será dirigido pela Comissão Organizadora, à qual compete superintender a sua organização e funcionamento.
Art. 4.° A Comissão Organizadora
compor-se-á de um Presidente e seis
membros.idos quais três correspondentes à Divisão Geral e três à Moderna.
§ 1.° O Presidente será de livre designação -do Ministro de' Estado da
Educação e Saúde, ao qual competirá, também, a designação de dois
membros, para cada Divisão, escolhidos
entre os artistas das respectivas. correntes.
§ 2.° Os restantes membros serão
eleitos pelos artistas expositores, um
para cada Divisão.
Art. 5.° Para cada uma das Seções
previstas no artigo 2.°,_ haverá um
júri composto de ·três membros, dois
dos quais designados pelos' membros
da, Comissão Organizadora em cada
Divisão e o terceiro eleito pelos artistas expositores. .
§ 1.0 Só poderão ser designados e
eleitos membros dos Juris, artistas que
tenham obtido medalha de mata ou
prêmio superior em Salão precedente.
§ 2.° Só poderão exercer o direito -de
voto, em cada Seção, os artistas oue
hajam requerido inscrição e que' já
tenham exposto trabalhos, anteriormente, no Salão Nacional de Belas
Artes.
§ 3.° A eleição será feita por escrutínio secreto, não podendo ser
aceitos votos por meio de carta ou
procuração.
§ 4.° Realizada a eleição dar-se-á
ciência imediata aos artistas eleitos
membros da Comissão Organizadora e
dos Juris, os quais terão o prazo máximo de três dias para recusar ou aceitar o encargo. Na hipótese de re~
cuse dos primeiros colocados serão
considerados eleitos, respectivamente,
os que tiverem obtido maior número
de votos entre os demais.
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§ 5.° O Presidente do Salão Nacional
de Belas Artes presidirá a tôdae as
eleições dos diversos Juris.
§ 6.° Na eleição para o Juri da Seção de Arquitetura, além do re ...
quísíto .a que se refere o § 2.° dêste
artigo, o candidato deverá ser diplomado em arquitetura por instituto
federal, equiparado ou sob -inspeção
permanente.

Da competência dos órgãos

Art. 6.° Compete à comissão Organizadora a abertura das inscrições,
receber os envios, convocar os artistas
inscritos para procederem à eleição
dos .rurís, proclamar os eleitos, elaborar e promover a publicação - do
catálogo, providenciar para a publicidade do Salão e resolver os casos
omissos nas presentes instruções.
Art. 7.° Compete aos Juris deliberar sôbre a admissão - dos trabalhos
enviados ao. Salão, conferir prêmios
e recompensas e remeter à Comissão
Organizadora as atas das respectivas
reuniões.
Art. 8;° Será gratuito o exercício
das funções de membro da corntssêo
Organizadora e dos Juris.
Da inscrição e. da admissão

Art. 9.° O candidato requererá a
inscrição dos seus trabalhos à Comissão Organízadora, designando a Divisão a .que pretenda concorrer. . A
inscrição será requerida com a entrega dos trabalhos que o artista pretenda expôr .
Parágrafo único. Não será permitido ao mesmo artista pleitear a Inscrrçâc de trabalhos nas duas Divisões, nem apresentar mais de três
trabalhos em cada' Seção.
Art. 10. E' da competência do Jurt
em cada Seção deliberar sôbre a admissão dos trabalhos que devam fi~
gurar no Salão Nacional de Belas
Artes, observadas as disposições do
artigo seguinte.
Parágrafo único. A admissão índepende do .julgamento • do .Iurí,
quando o candidato já tiver sldo 'premiado, em Salão anterior, pelo menos com a medalha de prata.
Art. 11. Não serão admitidos ao
Salão:
1. As cópias, ainda que reproduções por diferentesprocessosj salve
na Seção de Artes Aplicadas.
2. - Os trabalhos que tenham rtgurado em concursos escolares.
3. As obras de artistas falecidos
exceto daqueles cujo falecimento te-
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nha ocorrido um ano antes da abertura do Salão.
4. As obras expostas em Salões anteriores.
5. As esculturas em barro crú; cêra
ou massas plásticas e as que não tenham sido completamente tiradas dos
respectivos moldes ou fôrmas.
6; As obras cuja. exposição seja julgàda inconveniente pela Comissão
Organizadora.
Dos prêmios

Art. 12. Aos artistas' expositores
poderão ser conferidos 05 seguintes
prêmios.
1. . Medalha- de ouro.
2. Medalha de prata.
3. Medalha de bronze.
4. Menção honrosa.
§ 1.0 Os prêmios de que trata êste
artigo serão,' em cada Seção, conferidos pelo respectivo Juri.
§ 2.° O Juri de cada Seção não poderá conceder mais de um prêmio de
medalha de ouro, nem mais de três
medalhas de prata.
§ 3.° A nenhum artista poderá ser
conferido, prêmio inferior ou igual ao
que já tenha obtido, na mesma Seção, em' Salões anteriores.
.
Art. 13. Além dos prêmios a que
se refere o artigo 12, poderão ainda
ser concedidos os seguintes:
1. Viagem ao estrangeiro.
2. Viagem no país.
Parágrafo único. O prêmio de viagem ao estrangeiro consistirá numa
bolsa de estudos para dois anos e o
de viagem- no pais constará de uma
bolsa de estudo para um ano.
Art. 14. Para o efeito da concessão
dos prêmios de que trata o artigo 1.3.
os Juris das Seções da Divisão Geral formarão um elenco e os das Seções da Divisão Moderna outro, competindo a cada elenco conceder um
prêmio de viagem ao estrangeiro e
um de viagem no país.
§ 1.0 Os prêmios de que trata êste
artigo só poderão ser concedidos a
brasileiro nato, que já tenha obtido
pelo menos medalha de prata em Sülões anterdores e esteja quites com o
serviço militar.
§. 2.° Não poderá ser conferido
o
prêmio' de viagem ao estrangeiro a
artista que tenha realizado os seus estudos fora do' país.
§ 3-.0 Os benefícíárlos dos prêmios
de que trata êste artigo deverão, sob
pena de perdê-los, seguir viagem den-
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tro do prazo de três meses contados
da data do recebimento da primeira.
-quarrtía a que' tiverem direito ..
.§ 4.° Serão incorporados desde logo
ao acêrvo do Museu Nacional de Belas Artes, independentemente de qualquer pagamento, os trabalhos por
meio dos quais forem obtidos os prêmias de viagem no país ~ ao estran..
gefro .
Art. 15. Poderá ser. conferido amda o prêmio de medalha de .nonra,
destinado a distinguir o mérito excepcional de expositor, tendo em vista o conjunto de-sua obra.
§. 1.0 O prêmio, a que se refere êste.
artigo será concedido por vdellberaçâo,
em reunião conjunta, da Seção Gera! e da Moderna, mediante. escrutínio secreto, de que deverão participar
pelo menos vinte cinco expositores já
premiad-os, no mínimo com medalha
de. prata, no Salão Nacional de Belas
Artes.
§ 2.° Para a concessão da medalha será exigido o quorum mínimo de
dois terços dos. votos apurados, podendo realízarcse até quatro escrutt-:
níos para verificação do resultado.
Art. 16 Os expositores, quando
membros da Comissão Organizadora
e dos Júrís, não poderão concorrer
aos premias.

Disposições gerais
Art. 17 O Salão Nacional de Belas
Artes funcionará pelo prazo de 30
dias, prorrogável por proposta da comissão Organizadora, aprovada pelo
Ministro de Estado da Educação e
Saúde.
Art. 18 Encerrado o Salão, a Comissão Organizadora apresentará ao
Ministro de Estado da Educação e
Saúde um relatório dos trabalhos realizados, instruido com cópia autênta.. ·
ca das atas referentes aos prêmios
concedidos.
Art. 19 Até o dia da Inauguração
do Salão Nacional de Belas Artes, só
poderão ter Ingresso: no seu recinto
os membros. da Comissão Organizadora ou dos Júris, o pessoal da secre..
taria e dos serviços auxiliares"
Parágrafo único. Mediante autorização da Comissão Organizadora
pod-erão ter também ingresso no Salão, antes da inauguração, jornanstas .devidamente habilitados:
Art. 20 Os trabalhos aceitos pelos'
Júris não poderão ser retocados nem
retirados antes do encerramento do
Salão.
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Art. 21 Os trabalhos qUe não rorem retirados pelos expositores até 15
dias após o encerramento do Salão
serão enviados ao Depósito Público.
Art. ·22 O Ministro de Estado da
Educação e Saúde designará, por
proposta da Comissão Organizadora,
o secretário geral e os demais auxíliares necessários ao Salão Nacional
de Belas Artes.
Art. 23 Os casos omissos serão re~
solvidos pelo Ministro de Estado da
Educação e Saúde, com a audiência
da Comissão Organizadora.
Rio de Janeiro, 21 de outubro." de
1947. -
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Clemente Mariani.

DECRETO N.o -23.887, DE 21 DE
OUTUBRO DE 1947

Abre, pelo Minis.tério das Relações
Exteriores; o crédito suplementar de
Cr$ 136.700,10, à verba que especifica.

mero 62, de 11 de agôsto de 1947, e
tendo ouvido o Trtbunal de contas,
nos têrmos do artigo 93 do Regula...
menta Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o
crédito suplementar de cento e trinta
e seis mil, setecentos cruzêíros e dez
centavos (Cr$ 136.700,10), em rerõrço
da Verba I - Pessoal, Consignação
VI _ Pessoal Adido e em DísponrbtIídade, src, n.s 29 _ Pessoal em disponibilidade, 04 ....,... Departamento de
Administração, 06 - Divisão do Pessoal, do Anexo n.v 20, do vigente Orçamento Geral da República (Lei numero 3,· de 2 de dezembro de 1946) •
Rio de Janeiro, 21 de outúbro de
1947, 126.° da Independêncta : e 59. 0
da República.
EURICO· G. DUTRA

Raul Fernandes
José Vieira MachCJilO

O Presidente da República, usando da autorização contida na Lei núDECRETO N.O 23.888, DE 22

DE OUTUBRO

DE 1947

Aprova o Regulamento do 'Serviço de Remonta e Veterinária, 2.a Parte

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o

ert. 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Remonta e
Veterinária, 2. a Parte, que com êstabaixa, assinado pelo General de Divisão
Canrobert Pereira da Costa" Ministro de Estado da Guerra.
Art. 2.° Revogam-soe as disposições em contrário.
Rio de .danelrc, 22 de outubro de 194'1, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

comrooert P. da Costa.

REGULAMENTO DO SERViÇO DE REMmJTA E VETElllrJÁRIA
Segunda Parte
TiTULO III
,Dos órgãos de Execução Central
Os órgãos de Execução Central são diretamente subordinados às res_

pectávas Subdíretorías,

OAPíTULO I
DO PÔSTO CENTRAL DE REMONTA

Finalidade, Organização e Atribuições

Art. 24. O Pôsto Central de Remonta é o órgão Central de Execução
do Serviço de Remonta e Veterinária para todo o Território Nacional.
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Parágrafo único. São suas finalidades:
1) adquirir e receber animais e adaptá-los ao regime militar, dando-lhes
o adextramento inicial;
2) fornecer animais -aos Postos de Remonta Regionais e aos Depósitos
de Remonta, mediante' plano aprovado p€10 Diretor de Remonta e Veterinária;
3), fornecer às Unidades e Estabelecimentos sediados no território da
Região, animais', adextrados, de acôrdo com as dotações regulamentares, depois de proceder à maleínízação, vacinações diversas e profilaxia das parasltoses:
.
4)' registrar, cada ano, em seu livro histórico, a procedência dos diversos
lotes de animais recebidos, com a observação sôbre a sua adaptação, aclimação e qualidades;
5) escnturar as fichas individuais dos solípedes, em três vias, remetendo
uma à Subdiretoria de Remonta, outra aos elementos aos quais são fornecidos os animais e arquivar a terceira via.
Art. 25. O Pôsto Central de Remonta disporá do seguinte pessoal:
a) - Oficiais:
- um Major de Cavalaria -cruretor:
- uni Capitão de Cavalaria - Subdiretor;
- um LO Tenente de cavalaria - Ajudante:
- dois Tenentes Veterinários;
- um 'Lo Tenente Médico;
- um 1.0 -QU 2.° Tenente Intendente;
b) - Contingente de praças:
-, dois sargentos de fileira (1 para ter função na Secretaria e outro
no Almoxarifado);
- um sargento enfermeiro-veterinário;
--' um cabo enfermeiro-veterinário;
-um sargento mestre-terracíor:
- um-cabo ferrador;
c) - Civis:
--e.. extranumerários-diaristas' para o trato, doma.vtrabalho e condução de
animais, conservação dos próprios nacíonaís.vlímpeza, lavoura, etc.
o'

Art. 26. Ao Diretor do P.C.R. incumbe:
1) ,dirigir, coordenar-e _fiscalizar todos os _serviços e _encargos do Pôsto,
de acôrdo com as disposições regulamentares de admínísbraçâo e disciplina;
2) admitir o pessoal civil para os serviços do Põsto, de acôrdo com as
necessidades, dotações orçamentárias e recursos próprios;
3) assinar contratos de arrendamento de potreiros e invernadas;
4) não permitir que oficiais ou praças tenham- animais invernadas por
sua conta ou de terceiros; ,
5) organizar instruções para doma de anímaís tnovós, regime de -trabalho, adaptação de animais adquiridos e outras que "os trabalhos do Pôsto
exigirem, tudo de acôrdo com 'as diretrizes _organizadas pela Subdiretoria
de Remonta e aprovadas pela Diretoria de Remonta e Veterinária;
6) estudar e propor ao Comandante da Região os meios e condições
de transporte dos animais a serem dlstríbuídos:
7) promover medidas referentes às instalações e condições de vida dos
animais em boxes, baias, galpões e invernadas;
.
,
8) remeter à Subdíretcrla de Remonta, rias datas fixadas, os mapas e
relatórios regulamentares;
9) fazer constar no boletim interno as condições em que se processa a
cultura rorrageíra no estabelecimento, principalmente no que concerne
à área cultivada, a quantidade de semente empregada, importância despendida
e o resultado da colheita;
10) presidirra C.C.A. do Pôsto;
11) zelar pela fiel execução das ordens do Subdiretor de Remonta, e.
do Comandante da Região; no que diz respeito à disciplina.
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CAPíTULO II
DAS COUDELARIAS

Finalidades, Organizações e Atribuições

Art. 27. Incumbe-lhes:
1) criar animais de puro sangue aptos a melhorarem, como reprodutores,
o rebanho equíno nacional, sendo cada Coudelaría espeeíalizada na criação
de determinada raça;
,
2) manter os reprodutores e produtos num regime de alimentação e
trabalho racionais, necessário à .conservação da forma dos reprodutores e
completo desenvolvimento dos produtos;
3) manter os reprodutores e produtos em regime misto de estabulaçâo,
a fim de desenvolver-lhes a rusticidade;
4) manter um núcleo de -reprodutores das utversas raças, para a ror,
mação de um pôsto local e atender às necessidades de distribuição aos
criadores;
5) conhecer o desenvolvimento da criação particular, dentro de sua
zona de ação, a fim de orientar .os criadores na obtenção do tipo do cavalo
militar;
.
6) conhecer o grau de saúde é de fecundidade dos reprodutores e qualidade de seus produtos, tudo fazendo constar de sua ficha;
7) manter no estabelecimento um serviço de assistência veterinária
para tratamento de animais particulares, mediante indenização dos medícamentos gastos;
8) manter em estábulo um número suficiente de boas vacas leiteiras
para auxiliar com leite desnatado a' alimentação dos potros, sempre que'
rôr necessário;
9) cultivar plantas Iorrageíras e conservar a forragem para ~ fazer
face às suas necessidades, atender à parte industrial e servir de modêlo
nessa atividade aos criadores;
10) conhecer os recursos de sua zona de ação, em animais e forragens,
que possam ser utilizados pelo Exército;
11) registrar anualmente, no livro histórico, os fatos concernentes - à
criação (número de nascimentos, qualidades dos produtos em desenvolvimento, número de reprodutores distribuídos e éguas servidas), cultivo de
plantas Iorrageíras, além de outros, fatos que interessem a vida do estabelecimento;
12) procurar informações com os criadores sôbre o número de éguas
de que dispõem para padreação na estação própria;
13) aconselhar o tipo de garanhão a empregar, levando em conta a
qualidade, conformação e raça das éguas e tendo em vjsta ..o produto
,
a obter;'
14) receber os pedidos. para fornecimento de garanhões, enviando como
medida prévia, ao local onde' deve funcionar o pôsto, um oficial ou ser;
gente veterinário, para verificar. e orientar tudo. o que se referir à acomodação e alimentação .do garanhão.
Art. 28. Haverá dois tipos de Coudelarlas - A e B - de acôrdo Com
as necessidades de administração. As do tipo A são as que têm ou venham a.
ter autonomia administrativa'; as do ti-po B são as .que não a têm.
Art. 29. As Ooudelarias do tipo A (Saícã, Rincão, Tindiquera e Campo
Grande) terão o seguinte efetivo: -'
a) - Oficiais:
' - um Major de Cavalaria - Diretor;
- um Capitão de Cavalaria - Subcliretor;
- um 1.0 Tenente de Cavalaria - Ajudante;
- dois Tenentes Veterinários;
-- um 1.0 Tenente Médico;
..,- um 1.0 ouz.e Tenente Farmacêutico;
-um, 1.0 ou 2.° Tenente Intendente;
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b) ~ Contingente de praças:
- um sargento enfermeiro-veterinário;
- um cabo entermetro-vetertnárto;
- um sargento mestre-ferrador;
- um cabo.ferrador;
- dois sargentos de fileira (l para ter função na Secretaria e outro
no Almoxarifado);
c) Civis:

- extranumerários-diaristas para o trato e condução de animais, cunservaçâo dos próprios nacionais, limpeza, lavoura, etc ...
.Art. 30. As Ooudelarlas do tipo B (Pouso Alegre, Minas Gerais, Oampinas, Monte Belo, Avelar e Campos) terão O seguinte efetivo:
a) -

-

Oficiais:

um Capitão de Cavalaria - Diretor;
-r- um Lv Tenente de Cavalaria ---'- Subdiretor;
um 1.0 ou 2.° Tenente Veterinário;
b) - Contingente de praças:
- um sargentoenfermeiro-ve~erinário;
- um cabo enfermeiro-veterinário;
- um sargento mestre-ferrador;'
- um cabo ferrador;
- dois sargentos de fileira (l para ter função na Secretaria e outro no
Almoxarifado) ;
c) - Civis:
. ~ extranumerários-diaristas para o trato e condução de animais, conservação dos próprios nacionais, limpeza, lavoura, etc.
ArL 31. Aos Diretores das Coudelarías incumbe:
1) dirigir o estabelecimento, de acôrdo com as disposições regulamentares
de administração e disciplina;
2) admitir o pessoal para bsserviços do estabelecimento, de acôrdo
com as necessidades, dotações orçamentárias e recursos próprios;
3) manter relações com os criadores de sua zona de remonta, íncentivando o melhoramento e desenvolvimento da produção de acôrdo com as
diretrizes da Diretoria de Remonta e. Veterinária;
.
4) estabelecer na sede um serviço ôe ferragem e curativos para animais
de civis, de acôrdo com a tabela de indenização que fixar;
5) assinar contratos de arrendamento de potreiros e invernadas;
6) não permitir que oficiais ou praças tenham animais invernadas, por
sua conta .ou de terceiros;
7) mandar examinar as éguas de propriedade dos criadores particulares
que desejem obter reprodutores da Remonta e as acomodações destinadas aosgaranhões a serem cedidos e as possibilidades .de forrageamento;
8) inspecionar ou mandar inspecionar' os Postos de Monta organizados pelo. Estabelecimento;
9) submeter à aprovação da Subdíretorla de Remonta os programas
de trabalha a serem realizados;
10) fornecer à Subdiretoriade Remonta informações relativas aos
recursos de sua zona em remonta: número e qualidade dos animais
suscetíveis de serem _comprados, forragem que possa ser obtida pelo
Exército; pastagens, etc.; para obtenção dêsses dados enviará ao _órgão.
de Estatistica Militar (4.a Seção do E. M. R.) da Região Militar onde
estiver sediada a Coudelaría, relação de informes a serem colhidos, a
fim de constarem 'dos respectivos questionários que aquele órgão distribuirá;
,
11) enviar à Subdiretoria de Remonta, mensalmente, o mapa do
pessoal e dos animais;
12) remeter à Subdiretoria de .Remonta o relatório anual;
13) informar sôbre a capacidade genética dos reprodutores do' seu
Estabelecimento;
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14) fazer constar no boletim interno as condições em que se processa
a cultura forrageíra no Estabelecimento de sua .direção principalmente
no que concerne à área cultivada, à quantidade de semente empregada
Importância despendida. e resultado da .cclheíta: .
"'
'
15) comunicar aos Stud-Books, por intermédio da Subdiretoria de
Remonta, o resultado das coberturas e nascimentos de potros,facilitando
essa comunicação aos fazendeiros que receberem os reprodutores da
Remonta;
.
16) solicitar à Subdiretorta de Remonta a desclassificação de reprodutores;
.
17) Comunicar ao Subdiretor de Remonta o' seu afastamento da
sede e o resultado das visitas feitas em função 'do cargo;
18) enviar à Subdiretoria de Remonta, no fim de cada trimestre,
ancha de desenvolvimento dos produtos, devidamente assinada pelo
oficial veterinário do Estabelecíménto;
19) manter- um pequeno laboratório com a finalidade de realizar:
- exames 'qualitaÜvos de urina;
- pesquisa de ovos dé helmíntos ;
- diagnóstico da brucelose (pelo sôro aglutinação);
- dignóstico precoce da prenhez;
- estudo, prática e difusão da inseminação artificial;
20) receber éguas puras de origem, comprovadas por documentos
legais ou idôneos, a critério da Diretoria, para fins de padreaçâo, mediante indenização dos respectivos tratos e éguas mestiças ou crioulas
de bom tipo nas mesmas c o n d i ç õ e s ; '
.
21) organizar Postos de Monta,mediante autorização da Subdiretoria
de Remonta, em locais favoráveis às suas finalidades e superintender o
desenvolvimento de seus trabalhos.
Art. 32. As Coudelartas dispõem de:
1) potreiros numerados e .cultívados, em número suficiente, para
manter os animais' (produtos e reprodutores) em estado misto de estabulação;
.
2) pista para trabalho e ginástica dos produtos;
3) material necessárãc para o trabalho dos animais (arreíamento,
guias, cabeçadas, etc.i r
4) boxes especiais para garanhões, éguas com cria e produtos; baias
para animais de serviço, galpões e boxes para abrigos, paióis, depósitos
de ferramentas, casas 'para oficiais, praças e civis, viaturas de transporte, material agrário, banheiro carrapaticida, estrumeiras; etc.

CAPíTULO
DOS

ESTABELECIlVIENT.oS

Finalidade,

rrr
DE

CRIAÇÃO'

Organização -e Atribuições

Art. 33. Os Estabelecimentos de Criação são propriedades particulares ou oficiais que recebem das Coudelarias reprodutores pera.a 101'-'
mação de Postos de Monta.
Art. 34. Os Postos de Monta são:
- Fixos.
-

Móvéía.

Os Postos de Monta Fixos podem ser de longa ou pequena duração
e comportam um ou mais reprodutores; de acôrdo com o número de
éguas a serem servidas.
astee Postos funcionam mediante. orientação direta das Coudelarias
e sob a "responsabilidade dos Estabelecimentos de Criação, devendo cada
reprodutor servir, na época da monta, no máximo a quarenta éguas e
no mínimo trinta, de um ou vários proprietários.
Os Postos de Monta Móveis comportam reprodutores que se deslocam
na' época da monta, sob a responsabilidade das Ooudelarlaa, ,para locais
previamente estudados.
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CAPíTULO IV
DO DEPÓSrrO

CENTRAL DE· MATERIAL VETERINÁRIO

Finalidade l Organização e Atribuições
Art. 35. O Depósito Central de Material Veterinário (Dp . C.M.V·.),
subordinado diretamente à Subdíretorâa de Veterinária, é o órgão Central
de Execução do, Serviço de Remonta e Veterinária ,do Exército.
Parágrafo único. São suas finalidades:
1) receber, classificar, armazenar e conservar o material de Veterinária e de Ferradoria destinado. ao Exército;
2) fornecer aos Depósitos Regionais de Material Veterinário o material de Vetertnáría : e Ferradoria necessário para manter o nível de
seus' estoques constantemente em condições de suprir em material as
G. U. e as Unidades de tódas as Armas e os Serviços sediados nas
Regiões Militares e para o equipamento do território;
3) fornecer, quando necessário, diretamente, aos Corpos de Tropa,
órgãos dos Serviços, Estabelecimentos e Repartições Militares, o material
de Veterinária e Ferradoria constante das suas dotações.
Art. 36. O Dp. C.,M. V.,·disporá do seguinte pessoal:
- um Tenente-Coronel Veterinário - Diretor;
- um Major Veterinário - Subdíretor;
- dois Capitães Veterinários
Adjuntos;
-·'dois Tenente vetermánoe - Adjuntos (um será o comandante"
do Contingente);
-r- Contingente.
Art. 37. Ao Diretor do Depósito incumbe:
1) tôdas as atribuições do Comandante de Corpo de Tropa, de aoôrdo
com as leis e regulamentos em vigor;
2) promover o fornecimento de material de Veterinária e Ferradorfa
aos Depósitos- Regionais, de modo a manter em equilíbrio o estoque dos
mesmos;
3) zelar pela 'segurança e conservação, do material em depósito;
4) propor à Subdíretorla de Veterinária a aquisição de material
necessárto à manutenção dos estoques;
5) requisitar os transportes necessários para as remessas de material;
6) publicar no Boletim Interno do Depósito o movimento, diário,
inclusive fornecimentos feitos, de acôrdo com os pedidos despachados
pela .Subdíretoria de Veterinária.

CAPíTULO V
DO HOSPITAL CENTRAL VETERINÁRIO

Finalidade,

Organização

(H.

C.

v.)

e Atribuições'

Art. 38. O. H. C. V. constitui o centro de estudos e pesquisas
científicas do Serviço Veterinário e se encarregará, igualmente, da hospitalização de animais portadores de doenças e afecções cujo estudo seja
de ínterêsse para o Serviço Veterinário.
Parágrafo único. Incumbe-lhe:
1) receber os animais vindos dos corpos e estabelecimentos por necessitarem de tratamento especializado ou por serem portadores de doenças
ou areccões cujo estudo seja de ínterêsse para o Serviço;
2) proceder aos estudos e pesquisas científicas que interessem ao
Serviço Veterinário;
3) cooperar com a Subdiretoria de Veterinária na elaboração de instruções e meios de". combate às epizootias;
,
4) realizar os estudos que lhe forem determinados pela Bubdiretorfa
de Veterinária".
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5) fazer a experimentação e estudo de produtos químicos e biológicos,
determinando as doses terapêuticas e tóxicas.
6) dar parecer sôbre 0, emprêgo de especialidades veterinárias e ma..
terial veterinário;
7) fazer os exames .clínícoa e de laboratório com o material colhido
e enviado pelos' órgãos do Serviço, para fins de, diagnósticos;"
8) proceder a estudos sôbre inseminação artificial, fecundtdade e
esterilidade, inclusive em colaboração com" as Coudelarías e Estabeleci..
mentes de Criação;
9) fazer estudes sôbre ferrageamento e tipos de ferraduras;
10), cooperar com a Escola, Veterinária do Exército no seu ensino
prático, servindo de campo experimental para a melhor eficiência de
seus cursos.
Art. 39. O H. C. V. terá o seguinte pessoal:
- Diretor;
- Subdiretor;
- Secretário;
Divisão de Pesquisas

-

um Chefe;
um Adjunto;

-

um Chefe;
um Adjunto;

C~entíficas

seçõo de Clínica Médica

Seção de Clínica Cirúrgica

-

um Chefe;
um Adjunto;

Seção de Clínica de Moléstias Parasitárias e íiitecto-contaçtoeae

-

um Chefe;
um Adjunto:

Laboratório de Bactereologia

-

um Chefe;
dois Adjuntos;

Ferradoria

-

um Chefe:

-

um-Adjunto:

- um encarregado da Farmácia;
- encarregado da Invernada;
- um 'rcsoureíro-ermoxerírc r. E.
Parágrafo único. O Chefe da' Seção 'de Pesquisas é o Diretor Técníco-otenttüco e coordenador de todos os trabalhos realizados nas diversas
clinicas e dependências.
Art. 40 ~ As atribuições do Pessoal do H., C. V. serão prevístas em
regulamento próprio.

TiTULO IV
Dos órgãos Regionais do Serviço de Remonta e Veterinária
CAPíTULO I
DO SERVIÇO VETERINÁRm REG;rONAL (S.V.R.)

Finalidade, Organização e Atribuições

Art. 41. O Serviço Veterinário, Regional incumbe-se dos assuntos -concernentes:
1) Ao material de Veterinária e de jnerradorla no território da respectiva Região Militar e referentes ao seu recebimento, distribuição, estocagem e
Cal. das Leis - VaI. VIII.
Fls. 5
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manutenção para atender às necessidades normais de consumo, à mobilização e ao equipamento do território regional;
2.a Seção (82). Higiene e trato dos solípeefes.
Art. 42. Sua orgamizaçâo compreende:
1- - órgão de Direção
Chefia do Serviço Veterinário Regional
a)
b)

Chefe
Seções:
1.a Seção (S1) Material e Equipamento do território;
2.a Seção (82) Higtente e trato dos solipedes .

2-

órgão de Execução

Depósito Regional de Material Veterinário (Dp . R.M.V.).
§ 1.0 O S.V.R. da-V- R. M. não disporá: de Dp. R. M. V., movimen-.
tando o respectivo material por intermédio do Dp. C.M.V.
§ 2.° As Chefias das Seções sâõ exercidas pelos adjuntos do S.V. R.
Art. 42. o. S. V. R. subordina-se:
1 - Dísciplinar e admlnlstratívamentec--. ao Comandante da Região;
2 _ Tecnicamente - à Diretoria de Remonta e Veterinária, por intermédio da Subdiretoria de Veterinária.
A) -r- órgão de Direção
AT-t. 43, À Chefia do S.V.R. incumbe:

- por intermédio da t.e Seção:
Receber e providenciar o armazenamento, a conservação e a recuperação e, mediante aprovação do Comando da Região, a distribuição, a transferência e o recolhimento de material de Vetermárta e Perradoría dos Corpos
de Tropa, dos órgãos dos Serviços, das Repartições e Estabelecimentos subordinados ao Comando da Região 'Militar, de acôrdo cem as dotações regulamentares;
"
2) Organizar e enviar à D. R. V., Por intermédio da Subdiretoria doe
Veterinária;
a) mapas semestrais de material de Veterinária e de Ferradcría. dísbrlbuído aos Corpos de Tropa de todas as Armas e dos serviços e às Repartições e Estabelecimentos, encerrados a 30 de junho e 31 de dezembro:
b) mapas anuais de Material de Veterfnárta e de Ferradorta de mobilização, distribuído e armazenado e de operações, encerrados a 31 de dezembro;'
'
c) mapas -semestraís de material de Veterinária e Ferradoría em. estoque, encerrados a 30 de junho e ;31 de dezembro;
d) todos os demais documentos exigidos pelos regulamentos e instruções em .vlgcr;
3) Controlar as dotações de material de Veterinária e .üe Ferradoria
nos Corpos de Tropa, nas Repartdçôes, Estabelecimentos e Depósito Regional
de Material Veterinário e depósitos de mobilização, sob o aspecto de existência, conservação e emprêgo;
.
4) Proceder à vertücacão e observação técnicas relativas às características, emprêgo, armazenamento, suprimento e manutenção (inclusive reparação), do Material de Veterinária e de Ferradoria;
5) Providenciar as reparações e recuperações nos meios militares ouna
indústria civil," do material a seu cargo;
,
6) Rearizar Inspeções pertódícas e Inopinadas, em tôdas as Unidades
Administrativas da Região, dotadas de Material de" Veterinári-a e de Ferradoria,no tocante à sua competência;
7) Provocar providências" para corrigir falhas ou deficiências no e-mprêgo do material:
8) Solicitar da Subdiretoria de Vet.€rinária o fornecímento do material
necessário à Regfâo Militar;
1)-
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9) Colaborar cem o E. M. R. nas questõesvrelativas à instrução do
serviço de Vetermár!a, especialmente na parte referente a emprêgo e con'servação-do material e na íormáção das reservas das Unidades de Depósito;
10) superintender o Depósito Regional de Material Veterinário;
11) organizar e' manter em' dia fichários' ou mapas de material de
Veterinária e de Ferradoria distribuído e no Depósito, bem como do material civil necessário à mobílizaçâo e ao equipamento do território nacional, em uso ou em e s t o q u e ; ,
,
12) fornecer ao órgão de Estatística Militar (4.a Seção do E. M. R.)
os elementos para a confecção dos questionários, visando a coleta dos dados
anteriormente referidos, quando fôr o caso; ,
13) estudar sob. os seus diversos aspectos o problema de gequlpamentc
do território regional, em tudo quanto enquadrar-se na competência do
Serviço 'de Veterinária, propondo, em conseqüência, devida execução;
14) organizar, de acôrdo com os trabalhos do Escalão Territorial,
aprovados, o fornecimento do Material de Veterinária e de Ferradoria para
equipamento do território nacional;
15) colaborar com o Escalão Territorial no estudo das questões referentes à mobilização dos elementos regionais do Serviço de Veterinária;
16) controlar, de acôrdo com as instruções do Escalão Territorial, a
execução dos planos de equipamento do Terrrtoric da Região, em tudo que
fôr da competência do Serviço de Veterinária;
- por intermédio da 2.a Seção:
1) informar-se, freqüentemente do estado sanitário dos animais perteneentes às Unidades Administrativas da Região e. fiscalizar o' 'cumprimento das normas de higiene, de profilaxia e de terapêutica mandadas adotar pela Subdiretoria de. Veterinária, no trato dos solípedes do Exército;
2) conhecer as necessidades dos corpos e estabelecimentos no que se.
relacione com a higiene coletiva dos animais, suas acomodações (baias,
boxes, invernadas), as condições dos animais em trânsito, sugerindo tôdas
as medidas que julgar necessárias;
3) tomar conhecimento do tratamento de certos casos especiais de
doenças em animais dos corpos e estabelecimentos da Região, indicando o'
sacrifícío dos casos que se lhe afigurem incuráveis ou prejudiciais, do ponto
de vista de Interêsse econômico do Exército;
4) organizar a estatística sanitária dos animais da Região;
5) ter organizado o mapa nosológlco dos, animais da Região;
6) conhecer a Situação das F. V. dos corpos e estabelecimentos situados na- Região;
7) . conhecer as tabelas de ferragem e' dotações orçamentárias respec..
tdvas e possuir dados sôbre os recursos da Região em plantas forrageiras
com análise qualitativa e quantitativa de sua composição, pastagens e invernadas, utilizando, para tanto, das informações recebidas das F. V. e
de outras fontes;
,
.
8) propor ao Comandante da Região as alterações ou modificações nas
tabelas de forragens, de modo a não romper a relação 1:2 ou 1:1 de rõsforo cálcio, tendo em vista as condições de reabastecimento .os recursos
regionais, as necessidades do serviço e a preservação da saúd~ e do estado
dos animais;
9) receber, fiscalizar e remeter à Subdiretoria 'de Veterinária, todos
os documentos previstos r:-0 presente Regulamento ou Instruções especiais;
19). entrar em entendimento com as autoridades sanitárias civis, quan..
-do se fízer necessária uma açao . conjunta para o combate às, moléstias que
afetem os animais:
~1) ori~ntar e físcaliaar. a inspeção dos alimentos de origem animal
destinados a tropa nos corpos e estabelecimentos e órgãos de abastecimentos existentes no território da Região, de acõrdo com as instruções
especia.is a respeito;
12)" estar a par das indústrias alimentares, dos recursos existentes na
Região e suas possibilidades.
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Art. 44. Ao Chefe do S. V. R. íncumbete:
1) dirigir, coordenar e, fiscalizar todos .os serviços e encargos do
S. V. R.;
2) colaborar com o Comandada Região, como assessor técnico, em

todos os assuntos que se relacionem com o Serviço de Veterinária;
.
3) fazer inspeções periódicas e inopinadas, mediante planos 'aprovados
pelo Comando da Região:
'
a)
do material de Veterinária ede Ferradoria, em estoque ou distribuído aos Corpos. de Tropa, órgãos dos Serviços, Estaibelecimentos e Repartições da Região;
b)
dos animais distribuídos eem depósito, dentro do território re-

gional e pertencente ao Exército;
c) dos alimentos de', origem animal, destinados à Tropaj
d) da forragem destinada à alimentação dos animais.
4. Decidir todos os assuntos de natureza técnico-administrativa do
Serviço de Veterinária, que não dependam expressamente da decisão da.
Subdiretoria de Veterinária ou do Comandante da Região;
5. Manter sob sua guarda pessoal tôda a documentação sigilosa do
Serviço;
6. Abrir, rubricar e encerrar todos os livros de escríturaçâo do Serviço;
-.
,
7. Responder pela carga do material distribuído ao Serviço, fazendo
manter a escrituração em ordem e em dia;
8. Manter _relações de serviço com os 'órgãos externos, diretamente
ou por intermédio .do Comandante da Região;
9. Dar conhecimento ao Comandante da Região das ordens e ínstruções recebidas da Subdiretorta.;
10. Organizar e enviar até 10 de outubro de cada ano o programa
justificado .das necessidades do Serviço, para ti ano seguinte, especialmente
no que se refere. ao equipamento do território regional, no que fôi da sua
competência; ,
11. Remeter à Subdiretoria de Veterinária, nas datas fixadas, os mapas.
e relatórios regulamentares;
\
12. Zelar pela fiel execução das ordens do Diretor de Remonta e Veterinária e do Comandante da Região Militar, em tudo que interessar
ao Serviço;
13. Exercer sôbre o pessoal que- lhe estiver diretamente subordinado
as atribuições que, pelo R.I.S.G. e pelo R.D.E., são conferidas aos
Comandantes. de Unídadet'lnccrporada.;
.
14. Encaminhar à Subdíretoría, depois de. convenlentemente : 'controlados, os pedidos de material que, por insuficiência de estoque; não possam
ser atendidos pelo respectivo Depósito;
15. Apresentar relatórios das inspeções que realizar, assinalando as
deficiências técnicas das Unidades Administrativas possuidoras de animais.
e detentoras de material de Veterinária e de Eerradorta e sugerindo as
medidas que se fizerem necessárias para melhorá-las.
Art. 45. Aos Chefes de Seção incumbe:
1. Preparar o expediente que. deva ser submetido ao Comandante da
Região e ao Chefe do Serviço;
,
2. Organizar os mapas e relatórios que devam" ser remetidos aos
escalões superiores;
3. Organizar e manter em- dia e em ordem os fichários e escrituração
da Seção;
.
4. Efetuar estudos, prestar Informações. e dar pareceres sôbre os assuntos de especialidade da Seção;
.
5. Inspecionar. os serviços da Seção -e colaborar cçm .o Chefe do S.
V. R. 'nas inspeções relacionadas com os encargos da Seção;
6. Distribuir pelo pessoal da Seção os diversos encargos e "serviços
que lhes forem atribuídos:
,
7. Responder pela carga e zelar pela conservação do cmaterfal distribuído à Seção;
8. Sugerir ao Chefe do S. V. R. tôdas as medidas que julgar acertadas para maior eficiência dos serviços da, Seção;
9. Substituir o Chefe do S.' V. R. nos seus impedimentos.
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óRGAO DE EXECyÇAO

Finalidade,

orçamszcçõo e Atriouíçõee

Art. 46. O Dp. R. -M. V. tem as mesmas organizações e atribuições
previstas para.o Dp. C. M. V. com as restrições impostas pelo seu caráter
Regional.
Parágrafo único. O Dp. R. M. V. reger-se-á pelo regimento interno
próprio.
CAPíTULO TI
DOS POSTOS DE REMONTA

Finalidade, OT.ganizaçâo

~GIONAIS

e Atribuições'

Art. 47. Os Postos de Remonta Regionais (P. R. R.) são órgãos de
execução do Serviço de Remonta ~e Veterinária, no território da Região.
Parágrafo único. São suas finalidades:
1. Adquirir e receber animais e adaptá-los ao regime militar, dando-lhes o adextramento inicial;
2. Fornecer, mediante aprovação do Comando da Região, às Unidades
e Estabelecimentos, OS animais adextrados, de acôrdo com as .dotações
regulamentares, depois de' proceder à maleínízação, vacinações diversas e
.
profilaxia das parasitoses;
3. Cultivar, sempre que possível, plantas Iorrageiras e conservar a
forragem, não só para fazer face às Suas necessidades, como também para
atender a parte industrial;
4. Registrar cada ano, em seu livro histórico, a procedência dos diversos
lotes de animais recebidos, com a observação sõbre sua adaptação, aclimação e qualidades;
"
5. Escriturar as fichas individuais dos solfpedes em três vias, remetendo uma, à Subdíretorla de Remonta, outra à Unidade ou Estabelecimento,
acompanhando o animal fornecído, e 'arquivando a 3.a. via;
6. Substituir temporàrtamente, quando determinado pelo Comando da
Região, os. animais dos corpos de tropa e estabelecimentos, pelos' do" Pôsto,
visando com êsse revesamento o repouso de uns e o treinamento de outros
animais;
.
7. Receber e manter sob sua guarda e trato, até que tomem destino, os
animais em trânsito;
8. Solicitar da Subdiretoria de Remonta' o fornecimento de animais
necessários .à Região Militar;
9. Controlar as dotações em animais dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos da Região, sob o .aspecto de existência e emprêgo; .
10. Organizar e manterem dia mapas globais contendo dados relativos aos - animais distribuídos, existentes noPôsto, e nos Depósitos. de
Remonta e nos Bstaoctcoímentos: de Criação, bem como aos rebanhos
cavalares e muares, às zonas de pastagem, etc.
Para obtenção dêstes últimos dados- o Pôsto fornecerá ao órgão de
.
Estatistica Militar da Região' (4.8. Seção do E. M. R.) os elementos para
a confecção dos respectivos questionários;
11. Colaborar com G Escalão 'I'errttortal no estudo das questões
referentes à mobilização dos elementos regionais e ao equipamento do território em tudo que fôr da competência da Remonta.
Art. 48. Ao Dfretoi· do Pôsto incumbe:
1. Dirigir, coordenar e fiscD.Úzar todos os serviços e encargos do Pôsto,
de acôrdo com &S díspósíções regulamentares de admínístração e disciplina;

.

2. Admitir o pessoal civil para os serviços do estabelecimento, de
-acôrdo com as necessidades, dotações orçamentárias e recursos próprios;
.
3. Colaborar com _o Comando da Região em todos os assuntos' que se
relacionem com a Remonta;
. 4. Aastnar contratos de arrendamento de potreiros e Invernadas:
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5.

Não permitir que oficiais ou .praças tenham animais invernadas

6.

Organizar instruções para doma de animais novos, regime de tra-

por sua conta ou de terceiros;

balho, adaptação de animais adquiridos e outras 'que os trabalhos do Pôsto

exigirem, tudo de acôrdc com as diretrizes baixadas pela Subdiretoria de
Remonta;
7. Estudar é propor ao Comandante da Região os meios e. condições
de transporte" dos animais a serem distribuídos;
8. Promover medidas referentes às instalações e condições de vida
dos animais em boxes, baias, galpões e ínvernadas:
9. Remeter à Subdiretoria de Remonta, nas datas fixadas, os mapas
e relatórios regulamentares:
,
10.. Fazer constar DO boletim interno as condições em que se-processa
a cultura rorrageíra no estabelecimento, principalmente no que conceme
à área cultivada, a quantidade da semente empregada, importância díspendida e o resultado da colheita;
11. Presidir a C. C. A. do Pôsto;
,
12. Zelar Pela fiel' execução das ordens do Subdiretor de Remonta e,
do Comandante da Região Militar, no que diz respeito à disciplina;
Art. 49. O .Pôsto de Remonta deverá possuir:
.
1. Campos ou pastagens divididos emrpotreíros numerados, cultivados.
ou não, com aguadas naturais ou bebedouros adequados;
2. Instalações de baias, boxes e galpões, em número suficiente para
as suas necessidades, enfermaria veterinária e ferradoria;
3. Picadeiros, pistas e corredores de trabalho, currais;
4. Arreiamento de trabalho, domate tração;
5. Instalações para a administração, alojamentos, casas para oficiais,
sargentos, praças e diristas, depósitos de' forragem, depósitos de viaturas,
formação sanitária, estrumeiras, -banhelro carrapaticida, 'eto.:
6. Oficinas para ligeiros consertos;
7. Bretes nas estações mais próximas para facilitar o embarque e
desembarque de animais;
.
8. Material agrárto:
9. Animais' necessários ao serviço.
Art. 50. Onde estiver sediado o Pôstc Central de Remonta, não haverá
pôsto de Remonta Regional, sendo suas funções desempenhadas pelo Pôsto
Central.
TiTULO V

Do órgão do S.R. V. Nas G· U. (Divisão de .Cavalaria)
CAl"íTULO I
DO DEPÓSITO DE REMONTA

Finalidade, Organização e Atribuições

Art. 51. Incumbe-lhe:
Receber .os animais adquiridos e adaptá-los ao, regime militar, dando-lhes o adestramento inicial; ,
2. Fornecer às Unidades das Divisões de Cavalaria os animais adextraces, depois de proceder à maleínização, vacinações diversas e profilaxia
das parasítoses:
3. Cultivar, sempre que possível, plantas Iorragelrae e conservar a
forragem, não só para fazer face às suas necessidades, como também para
atender à parte industrial:
.
4. Registrar cada ano, no seu livro histórico, a procedência dos diversos lotes de animais recebidos, com a observação' sôbre a sua adaptação,
aclimação e qualidades;
5., Escriturar as fichas individuais de solípedes em três vias, remetendo
uma à Diretoria, outra à Unidade acompanhando o animal fornecido e
arquivando a ~erceira via;
1.
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6, Substítuír temporàrtamente, quando determinado pelo Comando da
G ~ U., os animais dos Corpos de Tropa, pelos do Depósito, visando, com
êsse revezamento, o repouso de uns e o treinamento de outros animais'
7, Fazer a primeira triagem de animais, em caso de operações, de~lo,:'"
camentos e manobras.
Art. 52, O Depósito de Remonta compreende:
1. Chefia.
2. Um Esquadrão de Remonta.
Art. 53. Ao Diretor do Depósito compete:
1. Dirigir o Depósito de acôrdo com as disposições regulamentares de
administração e disciplina;
2. Admitir o pessoal civil para os serviços do Depósito, de acôrdo
com as necessidades, dotações orçamentárias e recursos próprios;
.
3. Conhecer as. diversas zonas de criação locais, por informações pró ..
prias e 'pelas fornecidas pela Diretoria de Remonta e Veterinária;
4. Assinar contratos de arrendamento de potreíros e invernadas;
5. Não permitir que oficiais ou praças tenham animais Invernadoa
por sua conta ou de terceiros;
6. Submeter à aprovação do Comando da G. U. os programas de
trabalho que organizar," obedecendo às normas técnicas baixadas' pela
P. R. V.;

7. Remeter à Subdiretoria de Remonta, mensalmente, o mapa do
pessoal e o dos animais; discriminando os aptos ao fornecimento e sua
classificação;
8. Remeter à Subdiretoria de Remonta o relatório anual;
9. Fazer constar. no. boletim in terno as condições em que se processa
a, cultura forrageira no Depósito, principalmente no que concerne à área
cultivada, à quantidade de semente empregada, importância despendida e
o resultado da colheita;
10. Realizar, de acôrdo com o plano aprovado pelo, Comando da G. U.,
inspeções periódicas e inopinadas, nos, Corpos de Tropa, remetendo os respectivos relatórios ao Comando da G. U. e ao Subdíretor de Remonta;
11. Remeter, perfõdtcamente, à Subdiretoria de Remonta, mapas ou
fichas com dados sôbre os animais existentes no Depósito e os distribuídos
aos Corpos, díscrfmtnando qualidades, tipo, etc.;
12. Presidir a'C. C. A. do Depósito;
13. Distribuir às unidades da G. U., de: acõrdo com as ordena da
Subdíretorta de Remonta, os animais em depósito;
14. Observar e controlar o cumprimento pelos Corpos de Tropa, das
normas técnicas de higiene e trato dos solípedes; .
1,5. Colaborar na confecção do relatório do Comandante da G. U.
Art. 54. O Depósito de Remonta deverá possuir:
1. Campos ou pastagens divididos em potreiros, numerados, cultivados
ou não, corri aguadas ou bebedouros adequados; .
_.
2) instalações de-bâtas, bcxese galpões em número suücícnte para as
suas necessidades, enfermaria veterinária e ferradorta;
3) pícadeíros, pistas e corredores de trabalhos, currais;
4) arreíamento de "trabalho, doma e tração;
5) instalações. para a administração, alojamentos, casas para oficiais,
sargentos, praças e diaristas, depósitos de forragem, depósitos de viaturas.
formações veterinária e sanitária," estrumeíras; banhetro' carrapaticida, etc.:
6) oficinas para ligeiros consertos:
.7) bretea rias estações mais ;p,róximas para facilitaxo embarque de aní...

mais:

8) material agrário;
9) animais necessários ao serviço.
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TITULO VI
Do órgão de Preparação do Pessoal
CAPíTULO I
DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO (E.

v. E.)

Art. 55. A Escola de Veterinária do Exército é o órgão de preparação do
, pessoal veterinário; rege-se pelo respectivo regulamentá.

TITULO VII
Atribuições dos Sub diretores e Ajudantes do Pôsto Central de Remontai
das üoudelaeías e dos Postos. de Remonta
CAPíTULO 1
DOS SUBDIRETORES DO PÕSTO CENTRAL DE REMONTA, DAS COUDELARIAS

E DOS POSTOS DE REMONTA

Art. 56. _0- Subdiretor é o principal auxiliar do Diretor.
Tem atribuições de subcomandante e fiscal administrativo dos Corpos
de tropa e compete-lhe mais:
_
_.
_ .
1) providenciar e assistir ao embarque e desembarque dos animais:
2) auxiliar a fiscalização dos trabalhos' relativos à cultura de plantas
forrageiras, limpeza de pastos, ínvernagem, aramados, matas, arbortzação,
aguadas, etc.:
3) auxiliar a fiscalização dos trabalhos dos animais e a escrituração das
respectivas -fichas;
_"
4) dirigir o trabalho dos reprodutores (machos e fêmeas) e pôtros;
5) facilitar, de acôrdo com as instruções do Diretor, aos" criadores e OU~
tros interessados, conhecimentos sôbre doma, trabalho de reprodutores, cultivo e conservação de forragens, ferragem e higiene ãosammets.
CAPíTULO II
DOS AJUDAN"TES DO -PÔSTO CENTRAL DE REMONTA E DAS COUDELARIAS

Art. 57. Além das atribuições previstas para o cargo de ajudante" nos
corpos de tropa. compete-lhes mais auxiliar o Subdiretor na execução das
ordens do Diretor do Estabelecimento.

TITULO VIII
Disposições Gerais
Art. 58.
suntos:

Em anexos a êste Regulamento, são tratados os seguintes as-

Da eficiência profissional dos Oficiais Veterinários;
Do Serviço etenrósíc das Guarnições (S. V. G.);
- Das Formações Veterinárias (F; V.);
"
- -Das Comissões de Compra de Animais àe Tropa e reircaworee;
- Da remonta dos Corpos de Tropa e .aoe Oficiais;
- Do - trabalho e ouaaao dos animais novos;
- ' Das üeecarços de -animais;
~H Do ~-melhOJ'amento das raças equincs nacionais -e -incremento da
criação;
IX - Da experimentação dos reprodutores;
X - Do arrenàamento de animais oriundos ele Estabelecimentos de
Remonta, tendo em vista sua experimentação no "turt";
XI - Do rettorestcanento c açiuiaçem.;
XII - Do arrendamento dos campos e invernadas;
XIII - Do Centro" Hípico da Remonta;
I -

II -

IH
IV
V
VI
VII

v

xry - Prescríções asoerec«,
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TITULOU

DIsposições Transitaras
Art. 59; O Hospital central Veterinário (~. C. V.) fUTl;ciOl:;ará, vem..
poràríamente, jun.. .oü Escola Vet€I~nária ~o .Exer~ito, so~ a direção do respectivo Comandante, com autonomia administratdva .e disporá do .seguínte
pessoal:
a)
oficiais:
Um Major Veterinário - Bubdíretor;
Três LOs -renectea Veterínaríos - .eõjuntoe de clínicas.
Parágrafo único - Os proíessôres da E.V. E. serão chefes de clinicas do H, C. V. .
,
Art. 60. Os Depósitos Regionais de ,Material veterinário, de que trata

o art. 46 do presente Regulamento, somente serão criados quando as necessidades do serviço o exígtrem, - Art. 61. Os Postos de Remonta Regionais, de que trata o art. 47 do
presente Regulamento, somente serão criados quando, as necessidades do
serviço o exigirem.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1947. ~ Gerz., Ccmrcoerc P;'da Co;ta.
ANElW 1
DA EFICIÉNCIA PROFISSIONAL DOS OFICIAIS VETERINÁRIOS

1 - Todo C?ficial Veterinário, até o pôsto de Tenente-Coronel. inclusive
d,eve estar ambientado para o exercício da profissão" Para isso~s auees:
tíverem eX,:rcendo funções burocráticas. -deverão frequentar, pzriódicâmente
e se.lU pre~uizo dessas funções, clínicas hospitalares, Iaboratóríos, F; V.
Re~ll11~nt.als,

Centros ou Institutos Científicos, sem que isso autorize a ínterferêncía 110S trabalhos das respectivas Chefias.
2 - Essa freqüência será mínima de 4 semanas por ano e deverá constar
dos respectivos assentamentos, .
3 - Os Oficiais" CDm os cursos de especialização e aqueles que exerçam
função de ensino ou de direção em estabelecimentos culturais relacionados
com a profissão, ficam dispensados dessa prática.
ANEXO 11

Do SERVIÇO VETERINÁ..'l.IO DAS GUARNIÇÕES (S. V. G.).
1- Dos fins.
E' o representante aos. V. R. junto ao comandante da Guarnição no
que se retere à Veterinária.
Compete-lhe
a)

as mesmas atribuições .do S. V. R., no âmbito da Guarnição e mais:

b)

cerne órgão de ex-ecução geral do serviço, subordinado ao Ocman-

te da Guarrúçâc e ligado tecruamente ao S. V .R., assegurar o íuncíona-

mente das F. V. dos Corpos e estabelecimentos.
~1 Do Pessoal.
O S.V.O. disporá de:
(1,) Oficiais Veterinários, conforme íôr fixado nos quadros de efetivos
anuais;
b) do pessoal das Formações "vetennánas, que executa e auxiüa os
trabalhos prcdissíonaâs a cargo do S. V. G., seg-undo cs ordens do respectivo
veterinário cneíe .
III ...:..- Do material.
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o s. V. G. funcionará em dependências designadas pelo Comandante
da Guarnição e disporá do seguinte:
a) farmácia veterinária;
b) - enfermaria .vetermáa-ia com as respectivas "instalações;
c) - íerradcrladi - i-solamento veterinário com o materêal. necessário;
e) - material de expedíente,
IV - Do Funcionamento.
1 - O S. V. G'. funcionará nas Guarnições que foremtdetermínadas
pelo Ministro da Guerra .
. .2 - As Unidades sujeitas ao S. V. G. não disporão de Oficiais' vetertnarres nos seus quadros, reduzindo-se suas F. V. às praças.
ANEXO III
DAS FORMAÇÕES VETERINÁRIAS (F. V.).

1....,- Dos Fins.

1 - a F. V. é o órgão de execução subordinado ao Comandante do
C01'lpO ou Estabelecimento e têcnicamente ao S. V. R.
2 - Compete-lhe, além das atribuições previstas em outros regutamentos:
a) ....:.... orientar a higiene individual e coletiva dos animais, compreendendo nesta a higiene das baias,galpões, invernadas, bebedouros, pisos,
etc. ;
b) - tratar dos animais doentes e encarregar-se do ferrageamento;
c) - manter OS estoques de ferraduras suplementares, de reserva e
mobilização;
d) estar perfeitamente a par' do estado sanitário dos animais do
Corpo ou Estabelecimento, bem como dos rebanhos vizinhos;
e) - cumprir tôdas as determinações e ordens de serviço do S. V. R.;
j) ....,.... cooperar no combate às epízootdas surgidas nae circunvizinhanças;
g) comunicar imediatamente ao S. V. R. e à Subdiretotia de Veterinária, por intermédio do Comandante' da Unidade, qualquer caso de moléstia parasitária ou infecto-contagiosa surgida no efetivo do Corpo ou -nos
rebanhos vizinhos, tomando tôdas as medidas necessárias pará combatê-Ias
e evitar sua propagação;
h) propor ao Comandante as providências imedia-tas para preservar ao
saúde e o bom estado dos animais, comunicando-as em seguida ao Chefe do
S. V. R.;
i) - propor ao Comandante as modificações ocasionais nas tabelas de
forragem e horário de distribuição, de modo a não romper a relação 1: 2 ou

1: 1 de fósforo cálcio, bem como no regime de -trabalho dos animais, especíalmente dos recem-incluídcs e dos convalescentes;
j) - colaborar com' a Formação Sanitária na profilaxia das -.moléstias
comuns e transmtssíveís dos animais ao homem e na higiene dos quartéis e
estacionamentos' da tropa, tendo em vista o combate aos animais transmíssores de moléstias. contagiosas e infecto-contagiosas;
1) - conhecer os-recursos locais em forragens e material veterínárío:
rlí) - cuidar da higiene, tratamento e alimentação dos pombos corr-eios
pertencentes à Unidade;
n) _ inspecionar os alimentos destinados à tropa; compreendendo-se:
- exame do gado em pé;
- abat-e;
- conservação e transporte;
- higiene dos matadouros nos focais em que não haja inspeção veterinária;
- e-xame de carne, peixe, leite, conservas, manteiga, banha ovos e demais
produtos de origem animal.
'
3 - Nos Estaoeleclmentos de Subsistência e respectivos Armazens ou
Entrepostos, .aF. V. terá como encargo a· inspeção e exame bromatológfóc
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de todos o~ alimentos e fo~'a~'.e·ns destinados ao Exército, d-evendo para
tanto possuir elementos especíahzados e laboratórios destinados a:
a) - inspeção e exame bromatológico dos alimentos de orteem animal
(carne, peixe, xarque, conservas enlatadas ou não, banha, marftEiig9., leite,
ovos, queijo etc) ;
b) - inspeção e exame bromatológáco dos legumes e cereais;
c) inspeção e exame bromatológíco das forragens.
4 - Os Veterinários dos Estabelecimentos de Subsistência deverão obrigatórdamente fazer 'parte das comissões encarregadas de elaborar as tabelas
de rações para animais.
5 - Os Veterinários dos Estabelecimentos de Subsistência deverão, de
preferência, possuir os respectivos cursos de especialização (Inspetor de
produtos de origem animal e bromatologia) .
6 - Nas unidades motorizadas, motomecanizadas e blindadas as funções
previstas nas letras j e n do n.s 2 precedente, serão exercidas por um Veterinário da Guarnição ou Estabelecimento mais próximo.
II - Do Pessoal.
As F.V. disporão de:
a) 'Oficiais .vetertnértos em número queYõr fixado nos Quadros de
Efetivos anuais;
. b) praças, compreendendo sargentos, cabos e soldados enfermeiros-veterdnários e ferradores, cujo número será igualmente fixado nos Quadros de
Efetivos.
IH - Do Material.
As F. V. disporão do ~aterial veterinário previsto nas tabelas de dotação, tendo em vista:
a) a 'higiene, profilaxia e tratamento dos animais;
b) o ferrageamentc;
,C) o exame-e inspeção dos alimentos destinados à tropa.
1 - Estas disposições constarão dos regulamentos dos Corpos de Tropa
e Estabelecimentos onde houver Formações Veterinárias, na parte que lhes
diz respeito.
ANEXO IV
DAS COMISSÕES DE COMPRA DE ANIMAIS DE TROPA E DE REPRODUTORES.

I - Dos fins.
As Comissões de Compra de Animais têm por fim:
a) adquirir animais para o Exército;
b) informar, em relatório circunstanciado à Subdlreteria de Remonta,
após a conclusão das compras, tudo que observar em .sue- zona com relação
aos animais utdlízáveís pelo Exército.
II - constituição das Comissões de Compra.
a) em principio cada Região é uma zona de aquisição de animais para
sua remonta;
b) caso haja necessidade de aquisição de animais para remontar unidades de Regiões diferentes, será nomeada pela D.R.V. uma Comissão
Central de Compras.
1 - A 'oomtssão Regional será constituída pelo Diretor de um dos
Estabelecimentos de Remonta da Região, previamente designado pela
DIR.V. e mais dois oficiais, sendo um dêles veterinário.
2 - A Comissão Central será constituída por dois oficiais da Subdiretoria de Remonta e um oficial. veterinário da D.R.V. ou da Região onde
tiverem de ser adquiridos os animais.
IH - Do Material.
As C.C.A. disporão, para seus trabalhos, de material dê' expediente,
conforme os modelos organizados pela D.R.V., um hípômetro, uma coleção
de ferros de marcar e uma pequena ambulância veterinária;' Cabe à D.R.V.
prover as C.C.A. do material necessário.
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IV - Execução das compras,
a) a D.R.V. organizará diretivas e instruções regulando as compras
a efetuar e os preços limites, segnnõn as categorias e típos de animais;
b) antes de iniciarem seus trabalhos as C.e.A. deverão informar-se
Com 05 Comandantes de Corpos, Prefeitos e Associações Rurais da respectdva zona,sôbre as suas possibilidades em animais, combinando as providências necessárias;
.
.
.
c) tanto quanto possível" as aquisições serão feitas diretamente dos
criadores, nas fazendas ou em locais previamente combinados; .
d) os animais a adquirir serão examinados, um por um, quanto à saúde,
idade, pelagem, categoria, andaduras. e possibilidades;
e)' o preço a üxar pelo Presidente da C.C.A.,. para cada animal, é
tomado levando-se em conta o preço da oferta do vendedor e a avaliação
feita em sigilo pela comissão;
j) poderão .ser adquiridas éguas na proporção de 10% do total dos animais mandados -comprar;
g) uma 'vez adquiridos os animais, serão classificados pela C.C.A.de
acôrdo com as suas categorias e tipos e - marcados da seguinte _forma: na
região tibial díreíta Com o EB, no casco anterior esquerdo uma das iniciais
S (sela), T (tração) .ou C (carga). seguida do número de série (ordem numérica) atribuída à C.C.A.; o cavalo excepcional será marcado com a
inicial E, antes do S;
,
h) o pagamento das compras será efetuado pelo Presidente da C.C.A.
ao vendedor, no ato da entrega dos animais, procedendo-se a escrituração
do recibo constante do respectivo talão;
i) os animais comprados, marcados e resenhados, serão mantidos à
custa do vendedor, que se obrigará a conservá-los em potrelros de boas pastagens e aguadas ou em .estrfbarlas quando animais de trato, pelo prazo de
15 dias, pro-rrogáveis de acôrdo co-m as partes, sempre que rôr necessário;
j) os animais adquiridos serão entregues pela -C.C.A. ao Pôsto de Remonta que fôr designado; excepcionalmente o Diretor d€' nemonta ' e Veterfnáraa poderá determinar à' C.C.A. que faça entrega diretamente aOS
Corpos ou Estabelecimento; em qualquer dos casos os animais serão acompanhados de uma relação contendo o seu número, resenha, classificação e
preço.
V - Condições' dos Animais a adqnirlr .
Os animais a adquirir para o Exercito devem preencher as seguintes
condições. <:'.S quais poderão ser modificadas em qualquer época:
a) idade de 3 a 8 anos. ambas inclusive;
b) altura mínima de 1,45 m para os cavalares e 1,32 m para os muaresj
os cavalares de tração jeva.poderão ser admitidos até 1,43 m;
c) 00 de sexo masculino castrados e completamente sãos da castração;
d) sadios, sem taras que os impossibilitem para o trabalho, bem conformados, de acôrdo com os seus destinos e com bons cascos;
e) mansos ou simplesmente manuseados se tiverem menos de ,4 anos;
t) terem andaduras regulamentar-es;
g) boa capacidade respiratória;
h) pêso e perímetro toráxico aproximados da tab-ela seg-uinte, dependendo do estado em que se apresentem os animais.'
1 - São considerados manuseados os animais:
a) que se deixem pegar sem auxílio do laÇOI€ ensllhar por uma só pessoa
sem oferecer resistência;
.
'
b) que: saibam cabrestear com desembaraço;
c) que deixem tocar e flexionar os membros, sem reação.
2. Os animais manuseados, sofrefão um abatimento de 10% sôbrs o
preço fixado para os mansos.
3. Os animais destinados. à tração, além das condições acima devem
satisfazer mais as seguintes:·
'
,a)
fortes em tôdas as regiões d-o corpo, mormente na base do pescoço,
espáduas, costas e membros;
b) capacidade para produzir o esfôrço inicial de tração (arranco de
partida), segundo o gênero de tração a que se destinam: leve, média ou
pesada.
VI. Classificação dos animais do Exercito.
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Os animais 0.0 Exército serão classificados nos seguintes tipos e categorias:
Prefixo

RM

Discriminação

~

01 - oC1· - Cavalo de sela excepcional, pa-ra montaria de generais,
com as seguintes caracterfstícasaltura mínima
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,60m
perímetro toráxíco.
,.:
_.....
1,80m
peso
.,
;.
500kg.
RIM - 01 - c2 - Cavalo desela especial, para montaria de oficiais de arma
montada, com ~s seguintes- características:
altura mtníma
_......................
1,55rn
perímetro toraxtcc
,::...............
1,75m
c, ,'
'', •••••••••• '.'
','
450 kg.
peso . .
RM - 01 - 03 ---'. Cavalo de sela para montaria de oficiais, com as seguintes
características:
altura mínima . .
','
'. . . . . . . . . . .
1,51ID
perímetro toráxico.
l,70m
peso, . .
'....................................
400 kg.
R'M- 01 - C4 -Cavalo de sela para montaria de praças, com as seguintes

cerecterístícas:

.

altura mínima .
1,45m
pertmetrc- toráxíoo
,
;..............
1,68m
...:............
400 kg.
peso . .
EM - 01 - 05 - Cavalo de tração leve com as seguintes características: ,
altura mínima . .
,
;.....................
l,43m
perímetro toráxíco .
1,75rn
;...................................
400 kg.
.peso . .
EM --'-- '01 - 06 - Cavalo de tração méd-ia, com as seguintes casacterrseícaa;
altura médta . . ..... ;:...............................
l,53m
perímetro toráxíco . . ........................•...
1.SOm
peso' . .. .
500 kg .
. RM - O~ -r- 07 - Cavalo de tração pesada, com as seguintes características;
altura mtntma
1,aOm
perímetro toráxíco .
..............
1,S5m
o'............
650 kg.
peso o . .'....
RM - 01 .::.- C8 - Cavalo de carga, com as seguintes caraoterísücas:
altura mínima . .
l,45m
perímetro toràxíco . ..
l,SOm
peso
~
500 kg.
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RM,- 01 - G9 - Cavalo destinado às experiências hospitalares ou de laboratório e à fabricação de sôros e vacinas: cavalos de qualquer tipo
e categoria, considerados imprestáveis para o serviço.
.
RM- 01 - 'Ell. - Égua de sela excepeíonal, para montaria de generais, com
as mesmas características do RM-01:"Cl.
RM - 01 - E2 - Égua de sela especial, para montaria de oücei de arma,
montada, com as mesmas características do RM_OI-C2.
RM - 01 - 'E3 --c Égua de sela para móntar ía de Oficiais, com as mesmas
caracteríaücas do RM-Ol-03.
RM - 01 - E3 _ rcguw de sela para montaria de oficiais, com as mesmas
características do RM_OI_C4.
RM - 01 - E5 r-: Égua de tração leve, COm as mesmas oaracterístícas do
RM-Gl-G5.
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de tração média com as mesmas características do

IVM-Ol-C6.

01 -

E7 -

Égua de tração pesada, com as mesmas características
da IVM-Ol-C7.
RM - 01 - E8 - Égua de carga, 'com as mesmas caracterfstícas do
IVM-Ol·c8.
RiM - 01 - E9 ---.: ltgua destdnada ao' mesmo fim e satisfazendo as mesmas

condições do- RM-OI-e9.
_ .
RM - 01 - Mmj --.-:. Muar macho de tração, com a altura mínima de 1,32rn.
RM -01 - Mm2 :- Muar macho de carga, C0111 as seguintes caracterfstícas ;
altura mínima . ..
1,35m
curto, grosso, lombo chato, cernelha baixa. _
'
RM - 01 - Mm3 - Muar macho destinado ao mesmo fim e satdsfazendo -as
mesmas condições .do RM_Ol~C9.
RM -01 - Mfl - Muar fêmea de tração com a altura mínima de 1,32m.
RM - 01 - M!2 - Muar fêmea de carga com as mesmas características do
0'0
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R)M-Ol.Mm2.
01 ~ Mf3 - Muar fêmea destinado ao mesmo fim e satisfazendo as
mesmas condições do RM-0l-Mm3.
VII. Resenha, dos solípedes ,

RM -

São os seguintes os pêlos adotados no Exércitos para as resenhas dos
sclipedee: 1 -..,.- alazão; 2 - bato: 3 - branco; 4 - castanho; 5 - Ioouno:
6, - mouro; 7 - preto; 8 - rosíüio: 9 - tobiano: 10 -..,.- torcünc; II -r- v;ermelho.
1. ,Na resenha a pelagem será seguida das partícularidades e sinais ca;
racterísticos adotados' comumente.
2. Nas fichas ou outro qualquer d-ocumento que obrigue a escrituração
da pelagem do animal, esta deve ser indicada pelo número que antecede os
pêlos, na forma acima determinada.
.
3. A idade dos animais será sempre expressa pelo ano de nascimento.
VIiII. Aquisição dos reprodutores.
1.. A aquisição dos reprodutores será feita por uma comissão da qual
será presidente o Bubdlretor de Remonta ou um seu delegado, fazendo dela
parte, obrigatoriamente, um oficial veterinário.
2. O Diretor de Remonta e Veterinário resolverá os casos especiais de
aquísíçâo de reprodutores no eetrarrgeíro.
ANEXO V
Da remonta, dos Corpos de Tropa e dos Oficiais

1. Anualmente os Comandantes de Regiões farão à D.R.V. o pedidode anímals necessários para completar o efetivo dos corpos, escoltas e esta-.
belecímentos militares da Região.
2. Os corpos e estabelecimentos não subordinados ao Comandante da
Região, dirigirá-o osvpedídos diretamente à D. R. V.
3. Todo pedido de animais deve ser acompanhado deiriformações
sôbre báias e boxes existentes.
4. Os Oomandantes. de Unidades e Chefes de Estabelecimentos providenciarão para que todos os anímaís, inclusive particulares, sejam obrtgatóríamenue submetidos' a um regime de trabalho constante e racional,
necessário à sua saúde e capaz de justificar as despesas de sua manutenção.
5.' A distribuição de animais 'aos corpos deverá começar após seu
recebimento nos Postos de Remonta, a critério da D. R. V. e deacôrdo
com os pedidos recebidos por esta.
6. Os Postos de Remonta farão entrega dos animais, mediante recibo
às escoltas enviadas pelas Guarnições ou 'Corpos, 'que serão responsáveis
pelo forrageamento. e transporte ao destino. As, fichas de solípedes acompanhará-o os animais e serão' escrituradas inicialmente pelos Postos.
7. Nos casos da exceção prevista na letra j de número IV do Anexo
IV, as fichas serão iniciadas pela Unidade que receber os animais.

ATOS

DO

PODER

79

EXECUTIVO

8., Os animais serão recebidos no destino por comissões nomeadas
na forma do Regulamento de Administração, que. os identificarão com
as fichas de solípedes apresentadas, lavrando um têrmo em duas vias,
para efeito de carga. A primeira via será enviada à D.R.V. para aprovação
da carga mandada fazer pela autcrídade competente no ano do reeebtmento dos animais.
9. A comássâo marcará a fogo, no casco anterior direito, o número
da Unidade e no anterior esquerdo,' o número de matrícula no corpo
ou. estabelecimento onde foi incluído, quando tiver desaparecido o número
dado pela C. C. A.; o animal reformado levará a -letra R em seguida
ou abaixo do EB.
10. Os animais chegados às Guarnições. serão distribuídos aos corpos
ou estabelecimentos' de destino.
11. E' expressamente proibida a criação de animais nos corpos de
tropa, bem como a permanência de cavalos inteiros.
12. A todo oficial montado será distribuído um animal de sela
e aos de Cavalaria e Artilharia dois, sendo um darmas ,
13. O Ministro da Guerra, na Capital Federal, e os Comandantes
de Regiões, fura dela, designarão' as Unidades que devem manter, além
do efetivo próprio, os animais destinados aos demais oficiais montados.
14. Os oficiais remontam-se pelas unidades ou repartições em que
servem.
15. Normalmente as remontas dos oflciaís generais e superiores
tar-se-ão com animais completamente adestrados.
16. Os chefes de repartições e diretores de Serviços devem providenciar a remonta para seus oficiais e a necessária acomodação e
trato.
17.. Todo oficial montado poderá ter os animais de sua montaria
forrageados fora do quartel, mediante parecer favorável de uma cormssao
nomeada pelo comandante ~ do corpo, da qual fará parte um veterinário,
sôbre as. condições de alojamento. Esta concessão não exclui os anímaís
do regime militar.
18. Mediante pedido dirigido ao Diretor de Remonta· e Veterinária,
ouvido o Comandante da G. U., o oficial montado poderá adquirir, para
desconto ou pagamento imediato, um animal de sela pertencente ao
Exército; os adquiridos por compra, pelo preço da aquisição e os oriundos das Coudelarias, da classe de fornecimento, por preço avaliado por
uma Comissão nomeada pelo Diretor do Estabelecimento de origem.
19. Os animais assim adquiridos serão de plena propriedade nos
câSOS de transferência para a reserva, reforma, demissão ou decorrido
o prazo de três anos da. respectiva aquisição e,. no caso de falecimento
. do oficial, passará ao patrimônio da família.
20. Quando o animal fôr considerado imprestável para o serviço,
antes do prazo fixado no número anterior, o seu proprietário poderá
díspor déle livremente.
21.· Os cfícís.ís montados poderão ter um animal particular de sela
alojado e forrageado pelo Exército, Para isso é necessário:
a) que o animal satisfaça as condições previstas para
cavalo rnilitar ; o julgamento será feito por uma comissão de que fará parte um
oficial veterinário;
b) que o animal fique inteiramente sujeito ao serviço mílitar, durante o tempo que fôr forrageado e alojado pelo Exército;
o) que permaneça nas condições da letra anterior, pelo menos um
período completo de. instrução.
22. A retirada do animal antes de concluído o tempo acima cítado,
implicará, para o oficial proprietário, na indenização de 50% das despesas com forragem, ferragem e medicamentos, exceto no caso de transferência do oficial.
23. O oficial quando transferido terá direito ao transporte de uma
de suas montadas.
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ANEXO VI
DO . TRABA~HO

E CUIDADO DOS ÚHMAÍS

NOVOS

1. Depois de' cumprido o disposto no n.c ? do Anexo V, o cc.>mandante
da Unidade distribuirá imediatamente os animais pelas .sub-unídades.
2. À nova remonta será em seguida submetida ao regime de baia
e ao Iorrageamento. e terá precedência de alojamento sôbre todos os
demais.
3. Começará, então, um período de adaptação, longo de dois meses
e que visa a preparação elementar dos animais, a qual se resume na
possibilidade de poderem iniciar, o serviço militar.
"
4. O Subcomandante da Unidade é o principal responsável por esta

preparação e dará mensalmente instruções particulares aos comandantes
de sub-unidades.

5. Distribuídas as instruções, os comandantes de sub-unidades passarão a responder perante o subcomandante pela sua fiel execução.
6. Nenhum animal iniciará o serviço militar sem que satisfaça as
.
seguintes condições:
a) habituado ao regime de baia e ao' arraçoamento ;
b) manso ao penso e à ferragem:
c) acostumado à embocadura e aos arreios militares;
d) saber cabrestear, estar a saga, suportar a contenção pelo processo
.
do anel e da corda de forragem.
7. Os animais' serão inspecionados quinzenalmente pelo comandante
da Unidade, acompanhado do subcomandante e do oficial chefe da F. V.
Regimental.
S; As sub-unidades' isoladas, os estabelecimentos e as escoltas.. quando
receberem nova remonta, cumprtrão, com as necessárias adaptações, o disposto nas presentes instruções.
9. ' Terminado o período' de adaptação, o comandante da Unidade remeterá. à D. R. V, um relatório, que constará do 'seguinte:
a)
estado dos animais por ocasião do recéeímento:
b)
apreciações gerais sôbre o período de adaptação.
10. O veterinário da Unidade" terá especial cuidado' com êsses animais
durante o período de adaptação, mormente no que diz respeito com o
regime de alímentaçâo e a ferragem.
11. Todos os animais que satisfizerem as exigências do n.c 6, a crttérío
do Comandante, serão julgados em condições de iniciar o serviço militar,
devendo êsse ato ser publicado em boletim.
12. O animal (ou animais) que não fôr julgado em condições de
iniciar o-serviço militar, terá um prazo de mais 30_ dias para sua adaptação.
13. O comandante da Unidade comunicará imediatamente à. D. R. V.,
passado o prazo do número" anterior, se há ainda algum animal que não
esteja em condições de iniciar o serviço militar.
ANEXO VIr
DAS DESCARGAS

~E A~~AIS

1. Os animais mortos ou extraviados,. bem como os que se tornarem
ímprestávéís para o serviço do Exército (por velhice,. doença e outros
motivos), serão descarregados automàticamente pelos comandantes das unidades em que se acharem, observadas as prescrições do Regulamente de
Administração do Exército.
'.
.
2; Nos. casos de extravio, roubo, sacrifício, acidente, astenia geral.i hemorragia interna, traumatismo, epízcotías ou doenças que dêem margem e
duvidas, as descargas só poderão ser efetuadas após verífícação da causa,
apurada em inquérito instaurado pela autoridade interessada; cópia do relatório e da solução do inquérito acompanharão a comunicação de descarga
àD.R.V.
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3. Os animais julgados imprestáveis para o serviço do Exército serão
vendidos em hasta pública, mediante solicitação dos comandantes interessados e autorização da D.R.V.
4. Nenhum animal julgado imprestável para -o serviço do Exército poderá ser por êste forrageado, salvo os destinados às experiências da E.V.E.
e laboratórios e à fabricação de soros e vacinas.
,
5. Nocáso 'de mort-e, é nécessárto o atestado de óbito passado pelo
oficial _veterinário.
'
6. Quando não houver veterinário para passar o atestado de óbito, êste
poderá ser dispensado e a morte será atestada por uma comissão de três
oficiais, um dos quais o fiscal administrativo.
7., Sempre que fôr necessário, para elucidação de causa mortis, o veterinário procederá a autópsia
ANEXO VIII
DO MELHORAMENTO DAS RAÇAS EQÜINAS NACIONAIS E INCREMENTQ DA CRIAÇÃO

O melhoramento das raças eqüínas nacionais será feito:
pelo cruzamento com o puro sangue' inglês, para obtençcê do cavalo
de sela tipo intlttar ;
I '
b)
pelo cruzamento com ojiretão postier, para obtenção do cavalo
tipo tração;
c) pelo cruzamento com o puro sangue árabe, em rebanhos nos quais
rôr aconselhado êsse cruzamento;
d)
pela seleção das raças ditas nacionais.
2. São elementos de estimulo ao melhoramento das raças e incremento
da criação:
.
a)
as Ooudefarías, encarregadas da criação de reprodutores puros, das
raças apropriadas ao melhoramento do rebanho nacional, visando os tipos
müítares:
.
b)
os Postos de Monta, para padreaçâo das éguas dós criadores nacionais;
c)
os prêmios conferidos .em exposições aos melhores reprodutores
destinados à formação do cavalo tipo militar;
d)
majoração de preços dos animais adquiridos pelas C. C. A., em
lote nunca inferior a dez, desde que apresentem conformação excepcional
e filiação comprovada;
e) idêntica vantagem a todo produto que satistaça as 'condições necessárias, oriundo de reprodutores fornecidos pela Remonta;
t) gozarão ainda das vantagens da majoração de preços no ato da
compra todos os produtos dos reprodutores particulares aprovados pela
D. R. V. Considera-se reprodutor particular aprovado .o que fôr registrado
na D.R.V.e .por ela aceito para o fim de reprodução;
g)
todos os meios empregados pela Propaganda da' Remonta;
h) provas esportivas patrocinadas pela D.R. V.;
i)
prêmios distribuídos aos criadores dos cavalos nacionais 'que se dís..
tdnguirem nas' temporadas hípícaa.
3. A D.R.V. poderá subvencionar ou providenciar para serem tornados de utilidade pública os estabelecimentos de criação de animais cavalares e muares, que possuírem as seguintes características:
a) no mínimo um .lote próprio .de 100 éguas, 'registrada sna D.R. V"
que satisfaçam as caracterfsücaa do cavalo militar;
b)
no mínimo 20 hectares de terras cultivadas com plantas rorrageíras,
tais como: alfafa, leguminosas e gramíneas consideradas finas; ,
c) boas aguadas e bebedouros' adequados, abrigos para os anímaís,
potretros em número suficiente para separação dos produtos.
·Fls. 6
Colo das Leis - vot. VIII.
1.

a)
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4. Para desfrutar as vantagens do TI.O 3, os proprietários deverão submeter suas propriedades a inspeção técnica da D,R.V., sempre que esta
julgar oportuno e enquanto estiverem em vigor as vantagens concedidas.
, 5. Cabe ainda à D.R.V. suspender ou propor a suspensão das vantagens citadas no n.c 3, aos estabelecimentos amparados que deixarem de
preencher as condições previstas, bem como as finalidades que se têm
em vista'; No caso de suspensão de, vantagens, nenhum direito de Indenl..
zaçâo caberá, ao estabelecimento punido.
6. Os estabelecimentos que gozarem das vantagens mencionadas no
TI.o 3 farão prova anualmente à D.R.V. do cumprimento das prescrições
que lhe deram direito às regalias que desfrutam. Estas provas constarão
de documentos escritos, fotográficos ou de, um s6 relatório com fotografias
enviado à D.R.V., impreterivelmente no mês de novembro de cada ano.

ANEXO IX
DA EXPERIMENTAÇÃO DOS REPRODUTORES

1. A experímentação dos reprodutores da Remonta, quer sejam produtos das suas Ooudelartas, quer sejam adquiridos, visa a sua seleção
prática.
2. A um dos oficiais da Subdiretoria de Remonta compete orientar
os trabalhos de experimentação, de áoôrdo com as diretivas que forem
aprovadas pelo Mihistro da Guerra.
'
3. As vantagens pecuniárias obtidas, inclusive com a venda de produtos, reverterão em beneficio da D. R. V ., como rendas comerciais.
ANEXO~X

DO ARRENDAMENTO DE ANIM:AIS ORIUNDOS DE ESTABELEClMENTÓS DA R~IONTA,
,
TENpO .EM VISTA SUA EXPERIMENTAÇÃO NO "TURF"

1. A idade mínima dos animais sujeitos à experimentação será de
2 anos.
2. O prazo de experimentação será de 1 a 3 anos, de acôrdc com o

que

fô~

3.

estabelecido entre as partes contratantes.

O prazo máximo de experimentação só poderá ser dilatado, por mais

um ano; para animais que tenham demonstrado qualidades excepcionais.
4. O contratante se obriga ao pagamento de 20% dos "prêmios de
Cr$ 1.000,00 para cima, levantados pelos animais arrendados; importância:
esta que será descontada pelo Jóquei Clube em favor da Diretoria de
Remonta e Veterínáría, no ato do pagamento dos prêmios.
5. O contratante obriga-se ainda:
a)
a comunicar por escrito e sucintamente O regime de trabalho· e
alimentação a que estiver submetido o animal;
b)
o estado de saúde do animal ou qualquer acidente sofrido pelo
mesmo;
c) a não inscrever os animais que não estejam em boa condição de
treinamento e saúde;
ã)
a. permitir que, pelo veterinário do Serviço de Remonta e Vete..
rfnária, sejam examinados os animais que lhe forem entregues, tôdas as
vêzes que esta Diretoria julgar conveniente, obrigatbriamente uma vez por
mês.
.
6. A Diretoria de Remonta e Veterinária dará gratuitamente assístêncía veterinária.
7. São causas de rescisão de contrato:
Por parte da Diretoria:
a)
mau tratamento dispensado ao animal, constatado por uma comissão de três membros, nomeada pelo Diretor de Remonta e Veterinária,
fazendo dela. parte,obrigatõriamente,um oficial vetennãrtc;
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Por parte do contratante:
a)

ímpreprfedade do animal para corridas, demonstrada em provas

de treinamento;
b)
acidente ou moléstia que incapacite o animal.
8. A idoneidade do contratante será. verificada:
a)
pela lisura do seu procedimento comercial;
b)
por, ínformaçôes colhidas no Jóquei Clube ou sociedades congêneres,
quanto à sua capacidade profissional.
.
9. No caso do número de pretendentes ser superior ao de animais
a arrendar, bem como no de um animal ser preferido por diversos, proceder-se-á por sorteio.
ANEXO XI
DO REFLORESTAMENTO E· AÇUDAGEM

1. Nos Estabelecimentos de Remonta deve ser praticado não só o
reflorestamento como a açudagem, para beneficiar as terras que, pela devastação das matas, se tornam cada vez mais sêcas. '
2. O reflorestamento e os açudes, nas Coudelarías de Saicã e Rincão,
serão feitos pelos próprios estabelecimentos ou pelos arrendatários de terras,
conforme instruções constantes do anexo seguinte.
3. Os -açudes deverão ser construídos visando a irrigação das' terras
e para formar bebedouros na sua descarga, com a proteção necessária,
a fim de que suas águas não sejam poluídas.
ANEXO XII
DO ARRENDAMENTO DOS CAMPOS E INVERNADAS

1. Os campos pertencentes aos estabelecimentos de Remonta e por
êstes não aproveitados, poderão ser cedidos a particulares; mediante ajuste
dos respectivos diretores, sob a forma de arrendamento para ínvernagem
por cabeça de gado vacum ou cavalar e culturas diversas, _consoante as
prescrições da industrialização dos serviços do Exército e legislação em
vigor.
2. Para rarrendamento dos campos ou invernadas, -pelo prazo mínimo
de um ano e máximo de cinco, deverão ser observadas as tabelas de preços
das respectivas zonas do país, adjacentes a êsses estabelecimentos, levando-se
em conta praxes consuetudinárias, conforme se trate: de gado vacum, de
cria ou de corte, ou cavalar. Entre as cláusulas de obrigações dos arrendatárioa ou invernadores, constantes do ajuste, figurarão obrigatoriamente:
a)
limitar, por conta própria, com cinco' fios de arame liso e madeira
de lei, o perímetro da área que ocuparem;
b)
efetuar anualmente o pagamento;
c) . não ter direito, em tempo algum, à indenização ou restttuteão de
despesas de cêrcas OU outras benfeitorias, as quais uma vez construídas,
passarão a pertencer ao acêrvo do próprio nacional;
d)
comunicar ao Diretor qualquer ocorrência passada no campo que
ocuparem e que possa ferir ínterêsses nacionais;
e) permitir o livre trânsito de militares, em serviço, exercício ou em
manobras, pelas terras que ocuparem;
f)
prevenir, com 90 dias de antecedência, ao Diretor, quando quiserem
rescindir o ajuste;
g)
manter os .arrendamentos ou Invernagens pelo prazo ajustado e
combinado, salvo se, como 'multa de rescisão, indenizarem ao estabelecimento, além da importância. vencida, mais 20% sôbre o valor global do
respectivo ajuste;
h)
zelar. o próprio nacional a seu cargo; responsabíllzando-se por
danos de que forem culpados, intencionalmente ou não;
i)
cuidar· das matas .existentes dentro da área que lhe fôr cedida,
não podendo devastá-las para fins comerciais ou não;
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j> não permitir o extermínio de aves úteis, como avestruzes e outras,
existentes na área cedida;
,
l)
não consentir a caça sem prévia licença do Diretor do Estabelecimento, que só a permitirá em épocas apropriadas, mas nunca com fins
comercial ou indUstrial; _ _
_,
_
m)
comprometer-sé a. vender ao _Exército o excedente da cultura de
plantas forrageiras efetuada na área -cedida, e por preço nunca superior
ao da praça, na época da safra, qualquer que seja, entretanto, o momento
que apresentar o produto à venda. _
'
3. A ocupação .das áreas de que tratam as 'presentes instruções, poderá
ser feita por locação completa ou por depósito de animais 'por cabeça,
sujeita neste último caso a retirada do gado 'invernada à indenização da
quantia correspondente ao tempo de envernagem ou, deixando corno garantia uma parte do mesmo em espécie, tudo devidamente fiscalizado pelo
Diretor.
.
4. Os ínvernadores ou arrendatários terão preferência de Invernagem
e, depois, os pretendentes a maiores áreas.
5. Aos deposítáríos de gado por cabeça não será permitida, sem ordem
escrita do Diretor do estabelecimento, a introdução ou retirada de -animaís .
6. Um oficial veterlnárío examinará 03 animais que ínvernarem, sujeitando-os, quando necessário, à quarentena ou observação fora dos campos
do estabelecimento.
7. Os ocupantes das áreas arrendadas não poderão -negociar com minerais de qualquer natureza existentes nas mesmas.
8. Tendo em vista não só atualizar o aproveitamento das terras das
Ooudelar-ías _de Saícâ e Rincão, como também dotar ,o primeiro dêstes estabelecimentos de locais que se prestem a acampamentos de tropa e11). exercicios e manobras, devem ser observadas em, todos os novos, ajustes de
arrendamento mais as seguintes exigências:
I - Nos campos arrendados para pastagem, constituirão obrigatoriedade
dos arrendatários:
a)
plantar anualmente, em. locais designados pelos Diretores de Estabelecimentos, dois pés de eucalíptus por hectare da área total arrendada;
obedecendo ao intervalo de 1,5m entre os mesmos;
. .
b)
cercar a área destinada ao plantio de eucalíptus sem perder entretanto o direito ao arame empregado, que poderá ser retirado pelo arrendatárto, quando não mais necessário à defesa das plantas ou vendido
ao Estabelecimento no caso de não ser renovado o ajuste de arrendamento;
c) dar, por conta própria, combate às formigas e fazer as capínaçôes
periódicas indispensáveis ao desenvolvimento das plantas, aproveitando, se
lhe convier, a área cercada para a realização de culturas intercalares, comosejam milho; mandioca, batata doce, amendoim, aveia, trigo, etc.;
d) realizar o total da plantação estipulada nos contratos, até um ano
dos mesmos se vencerem, excluíndo-se cnaturalmente, desta obrigação, os
que tenham arrendado terras por um ano' apenas;
e)
entregar o plantio, quando do' seu recebimento e contagem por
parte da direção do estabelecimento, com os pés, de eucaltptus medindo a
altura. mínima de, 'um metro, condição indispensável para que sejam considerados mudas' víngadas:
.
f)
efetuar a plantação seguindo tôdas as normas necessártaa ao seu
bom êxito, tratos periódicos e exploração, como sejam araçãocprofunda,
gradagem cuidadosa do solo e alinhamento rigoroso das mudas em tõdas
as direções;
.
g)
indenizar o Estabelecimento em Cr$ 1,00 por pé de eucahptus que
faltar para o completo do total ajustado ou que não esteja nas condições
impostas na letra e. Para .garantia desta exigência, o arrendatário deverá
comprometer-se a entregar ao Estabelecimento um número de semoventes
vacuns de 2 a 4 anos correspondente à indenização que tenha de pagar,
caso a mesma não seja satisfeita em .dínheíro no ato da entrega do plantio:
h) zelar por todos os bosques existentes nos campos que arrendam,
protegendo-os dos incêndios, principalmente durante as estiagens, quando
deverão ser feitos acctros em tômc dos mesmos; todo o prejuízo acarretado
por comprovada falta de cuidados correrá por conta do arrendatário', a.
quem cabe indenizar o Estabelecimento do seu valor correspondente;

ATo"S

DO

PODER

EXE0UTIVO

i)
abster-se, sob qualquer pretexto, de efetuar ou permitir cortes nos
bosques de eucaliptus sem a necessária permissão dos diretores do Estabelecimento a quem, exclusivamente, cabe a exploração dos mesmos pára
fins comercíads ou n ã o ; "
.
j) possuir nas áreas que arrendam, devidamente resenhados e regístrados rio estabelecimento, três ventres eqüinos por quadra de sesmaria ou
fração, cabendo-lhe- o direito de prioridade na aquisição, por empréstimo
a longo prazo, dos reprodutores dê preferência rústicos que possam transmitir e aperfeiçoar o rebanho eqüino, pertencentes aos efetivos das Coudelarias.
"
II - Nos campos arrendados para cultura de arroz (irrigação
máquina), os arrendatários ficarão obrigados a:
a)
plantar anualmente. uma quadra (132 x 132· metros) de eucalíptus
para cada 50 quadras cultivadas com arroz, obedecendo ao intervalo de
1,5m entre os pés;
b) plantar ainda, também anualmente, e com o mesmo intervalo, 2
pés -de eucalíptus Por hectare, da área não utilizada para a cultura do
arroz;
c)
abster-se de plantar arroz em lecais - cuja irrigação exija mais de
dois "levantes", salvo se empregar motor a óleo a 'partir do segundo;
d) submeter-se às exigências contidas nas letras b, c, a, e, j) g, h, i do
item I.
HI - Nos arrendamentos de terras para arroz (irrigação com represas), constítuírão obrigatoriedades dos arrendatários;
a)
plantar anualmente cinco pés de eucalíptus por hectare de tôda a
área arrendada:
b)
construir os açudes por conta própria, sem ônus algum para os
Estabelecimentos que, findos os contratos, entrarão na posse dos mesmos
sem nenhuma indenização;"
c)
apresentar aos diretores de Estabelecimentos, antes de iniciar a
construção de qualquer barragem, plantas detalhadas da mesma (taipas e
áreas inundadas), onde estejam calculadas os volumes dágua e de terra a
movimentar;
d)
construir as taipas dos açudes, obedecendo às seguintes características:
Dimensões: a cada m-etro de altura deve corresponder quatro metros de
largura ,da base; face interior - em forma de praia; face exterior -" em
plano inclinado, devendo ser revestida da leivas ou plantadas com quícuío ;
comporta-c-. acionada com espiral e ajustada em canal- de -címento; proteção: - serão cercadas de arame para que não sofram os estragos causados
pelo trânsito dos animais; segurança: - . antes _de iniciada a construção
das taipas serão feitas escavações em sentido longitudinal até o encontro de
camada" consistentes do solo. Caso apa-reçam menancíaís, camadas de
areia, buracos de caranguejo, etc., tais escavações deverão ser enchidas com
terras de superfície, bem socadas;
e)
conservar permanentemente as taipas e entregar os açudes nas
melhores condições, quando da terminação dos contratos;
j) submeter-se ao pagamento de multas, caso não sejam cumpridas ás
cláusulas constantes do contrato. oferecendo como garantia maquinário
agrário, semoventes ou fruto pendente das lavouras;
g) submeter-se às exigências contidas nas letra b, c, â, e, 1, g, h, i,
do item I.
IV _ Instruções complementares:
a)
não será" permitido ao mesmo individuo ou firma o previlégto de
arrendar terras cuja extensão ultrapasse o limite de 3.000 a 3.200 hectares.
Os diretores de Estabelecimentos deverão ter o máximo cuidado para que
não seja burlada a presente" recpmendaçâo.vque é ditada pela preocupação
em proteger o patrimônio da Nação contra o descaso que vem manifestando
a maioria dQS arrendatários pelo que lhe está afeto, tendo-se em conta que
quanto maiores as áreas arrendadas ao mesmo indivíduo ou firma, tanto
maiores serão também as dificuldades e despesas para a eonverúente conservação das benfeitorlas e aramados n~'s mesmas existentes;

a
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b)
ao arrendatário de terras para pastagens que, além das obrigações contratuais, empregar em benfeitorias" avaliadas pelos diretores de Estabelecimentos, quantia superior a CrS 50.000,00, caberá 0, direito de renovação .de arrendamento por mais três anos, dentro das mesmas bases;
c.) ao arrendatário 'de áreas para arroz que construir barragens, cujo
movimento de terra ultrapasse de 40.000 metros cúbicos, .terá direito, dentro
das mesmas bases, à renovação de contrato, por mais três anos;
d) as Coudelaríaa de .Saícâ - e Rincão, valendo-se _dos próprios recursos ou quando subvencíonadaá pela Diretoria de Remonta e vetertcãrta,
poderão construir represas destinadas à irrigação de terras- para cultura de
arroz, que, exploradas pelos próprios Bstabelecímentos ou arrendadas, darão
margem a um aumento considerável de rendas, solucionam o dífíctl problema de boas aguadas aos animais durante as estiagens e ainda valorizam
grandemente o patrimônio nctonal:
,
e)
os Diretores de Salcâ e Ríncâo. deverão mandar fazer o levantamento topográfico das bacias que se prestem a írrtgaçâo.de terras para arroz.
e os arrendamentos das invernadas onde' estejam as mesmas .localizadas, só
serão renovados por um ano apenas, até que apareçam-pretendentes a sua
, exploração;
f) o plantio de eucalíptus, de que tratam as presentes instruções, poderáser feito pelo estabelecimento interessado, correndo rodas as despesas
por conta do contratante (cérca, preparação do terreno, combate às formigas, etc.) , ôevcndo osee cláusula constar do contrato de arrendamento;
g)
o preço do plantio e conservação será estipulado na ocasião pelos
'_
especialistas plantadores da Zona;
h) os locais serão os que melhor atenderem às finalidades de exploração comercial, abrigos para tropa, rebanhos e quebra-ventos em terras decultura; escolhidos pelo diretor do Estabelecimento.

ANEXO XIII
DO CENTRO HÍPICO DA REMONTA

Dos fins:
1 - ' O Centro Hípico -da Remonta, dependência da seção de Publicação, Propaganda e Hipismo, com sede na Capital Federal, tem por finalidade:
a) facilitar a execução do n.c X, § 5.°, art. 6.° do Regulamento do
Serviço de Remonta e Veterinária;
b) manter sob sua guarda e trato os animais de montaria dos oficiaisgenerais, que, pelas suas funções, não dispuserem de local onde possam ter
suas montadas;
C)
receber e manter sob sua guarda e trato os reprodutores adquiridos
ou em trânsito pela Capital Federal, até que. tenham destine:
d)
receber, e manter sob sua guarda e trato os produtos enviados pelos Estabelecimentos de Remonta para figurarem em Exposições, encarregando-se de domá-Ioa, ensiná-los e prepará-los para êsee fim.
II - Do Pessoal.
O pessoal do Centro, se constituirá do seguinte modo:
a)
um encarregado, que será um dos adjuntos da Seção de Publicação, Propaganda e Hipismo, designado pelo Diretor de Remonta e Veterinária, sem prejuízo de suas 'funções nessa Seção;
b)
Um 1.0 Tenente Veterinário;
c) um sargento, oriundo, da arma de Oavalarra;
à) ,um sargento enfermeiro-veterinário;
c) um sargento mestre-ferrador;
e) um sargento mestre-ferrador;
f)
extranumerários-diaristas, de acôrdo com GS recursos orçamentários previstos anualmente.
I -

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

87

li! - Do Horário.
O horária destinado à montaria é das 6 às 10 horas e das 16 às 18 horas. O

horário para os serviços ordinários será propôsto pelo encarregado do Centro
e aprovado pelo Diretor de Remonta e Veterinária.
- IV - Das atribuições do pessoal.
1 - ' 0 encarregado do .Centro éresponsãveí pela disciplina, guarda. dos
animais e do material, .conservação das instalações, ordem e asseio, e terá
autoridade sôbre todo
pessoal.

°

Compete-lhe:
a)
dar conhecimento ao Chefe da Seção de Publicação, Propaganda
e Hipismo, da marcha do servi-ço e de qualquer alteração,. tomando as providências que julgar necessárias;
b)
receber e alojar os animais que forem distribuídos ou mandados encostar;
c) fazer Os' pedidos de forragem e dematertal;
d)
fazer escriturar o livro carga e propor a descarga do material
imprestável;
e) propor a admissão e demíssão do pessoal' c1\11;
f) propor o horário dos trabalhos ordinários;
g)
tomar tôdas as' providências para o. embarque e desembarque dos
animais que transitarem pelo Centro;
h)
propor as tabelas de forragem e as modtrícações que julgue necessárias.
. '
2 - O oficial veterínárlo é responsável pela saúde, higiene dos animais e demais prescrições de sua especialidade.
Compete-lhe:
a) zelar pela limpeza e higiene das instalações destinadas aos animais,
propondo as medidas que julgue .necessárias;
t» zelar pelo bom 'estado de saúde dos animais e propor as medidas
que julgue convenientes ao seu tratamento:
c) ter sob sua guarda o material e os medicamentos de uso vetertnârio;
à) fazer. escriturar a 'carga do material e medicamentos sob sua.
guarda;
e) colaborar na organização das tabelas de forragem e, modificações
e experimentar o emprêgo das diversas rorrageíras:
f)' tomar as providências que, pela sua. natureza, sejam privativas
de suas funções.
3 - Aos extranumerários-diaristas compete, além do trabalho, trato e
condução dos animais, a limpeza das dwersas -dependênelas ' do Centro.
V - Disposições Gerais.
a)
todos os animais, arreiamento ou material entrados no Centro
ficarão sob os cuidados exclusivos do seu pessoal;
b)
ao Centro cabe dar o trabalho necessário aos animais de montana que, por qualquer ctrcunstâncta, não sejam 'montados regularmente
pelos ortcíaís responsáveis;
c)
os oficiais-generais poderão ter até dois animais de sua mon-

tada:

à)
nenhuma responsabilidade será atribuída ao Centro por qualquer
alteração que se venha a verificar em virtude de c-essão de suas montadas
a pessoas estranhas ao mesmo, para trabalhos externos;
e) os boxes distribuidos para montaria dos Generais e que não forem ocupados; poderão ser cedidos, a titulo precário, para alojamento de
montaria de ofíclais-da Díretorte. de Remonta e Veterinária e outros, a critério do Diretor de Remonta e Veterinária;
1> as- despesas com o funcionamento do Centro correrão à conta das
verbas atribuídas anualmente à Diretoria de Remonta e Veterinária;
g)
o forrageamento dos cavalos de montaria dos Generais e de outros
oficiais que tenham obtido a concessão constante da letra e. será assegurado
pelo Estabelecimento de Subsistência.
.
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ANEXO XIV
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

, .1

-e-.

O Diretor de Remonta e .Veterinária poderá COD:llPrar reprodutores

de propriedade particular, dando como pagamento um vale correspondente

ao valor da compra,com o qual o vendedor poderá adquirir' em leilão um
potro de puro sangue, de criação da Remonta, por preço igualou .supencr,
pagando nêste caso a diferença que houver. '
2 _ Não é pennitldo ceder animais alojado~ e forrageados pelo Exér~
cíto :a -pessoas estranhas;' senão em trabalhos. fínalídades e exerClclO~ e~
peotaís, organizados pelo comandante da respectiva unidade, a seu crítérfo
e responsabilidade direta.
3 - Os sargentos de rueíre dos Estabelecimentos de Remonta devem
ser recrutados dentre os das armas montadas e, se possível especialízados 'em equítaçãor.os demais especialistas e artífices, na forma dos regulamentos e disposições em vigor.
4 - O recrutamento dos cabos e soldados será feita por enganjamento de
reservistas do Exército, ou par voluntários com habilitações para as funções
que vão desempenhar nos Estabelecimentos de Remonta e Vetertnárra, onde
poderão 'engajar-se e reengajar-se na forma do R. S, M.
5 - Haverá nos estaoelecímentos de Remonta uma escola destinada a
míntstrae o ensino primário às crianças neles domiciliadas, filhos de oficiais,
praças e civis. Essas escolas, instaladas em. próprios dos estabelecimentos,
serão regidas, sempre que possível" por proressôres designados .pelc govêrno
estadual ou municipal, na forma das disposições vigentes.
6 .,- As praças (cadetes, subtenentes, sargentos, cabos e soldados) não
poderão ter alojados e rorrageados, por conta do 'Estado, animais de sua propriedade particular. .
.
Entretanto, quando uma unidade tenha todo o efetivo existente argolado
e ainda disponha de recursos em alojamento e forragem, poderá forragear
animais de" praças ou mesmo de civis, .desde que satisfaçam as seguintes
condições: ,
'
,
a)
sejam julgados aptos para o serviço do Exército;
t» os seus prourtetáríos se comprometam por escrito, a não retirá-los
antes de decorrido ..un período completo de instrução, a não ser que índenízem integralmente as despesas feitas com forragem, ferragem medicamentos; .
ci fiquem sujeitos a tôda a ínstruçâc:
av o Estado não se responsabiliza por qualquer acidente ou moléstia dos quais resultem a morte ou ínutdlízação do animal.
7 -,- o aldeiamento dos estabelecimentos de Remonta deverá obedecer
ti. seguinte divisão:
a)' zona delimitada do quartel pràpriamente dito;
b)
idem destinada 1\ residência dos oficiais;
c)
idem destinada 'à, dos sargentos;
d)
idem destinada à das praças e díarístas que tenham família em
sua companhia. As demais praças serã-o aquarteladas.
8 - As zonas de .residência serão localizadas e devidamente separadas
de modo-a atenderem aO amplo arruamento e arcorlzacâo e permitir a cada
qual ter sua horta e quintal, além das condições hígiênícas a seremiexigldas para a salubridade l o c a l . ,
9 - Tôdas as edificações que forem surgindo em virtude das necessldeoea
do serviço deverão obedecer ao modêlo aproximado das construções já existentes,
10 __ Para os efeitos do número anterior, deverão os diretores dos Es~
tabelecímentoa de Remonta proceder à necessária delimitação, e publicação
em boletim. .
,
11 - serão cobrados os aluguéis e tomadas as medidas de 'caráter adminísbratívo de acôrdo com a legislação em vigor.
, .
12 - Tõdas as benfeitorias das restdêncías dos serventuários da Remonta,
de caráter particular ou não- serão consideradas de ecêrvo da Fazenda Nacíonal.
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13 .....,.. Tõdas as pessoas residentes nos terrenos dos Estaoelecímentos da
Remonta estão sujeitos à autoridade dos respectivos Diretores.
14 _ :F.: expressamente proibido aos civis e praças andarem armados no
âmbito dos Estabelecímentos, salvo quando em serviço.
15 - AB praças empregadas na lavoura e nos trabalhos de mo~
mente de terra poderão ter uma gratificação -especial, nos dias do trabalho,
a critério do Diretor do respectivo Estabelecimento.
16 - Compete aos Comandantes de Corpos:- e Diretores de Estabelecimentos Militares exercerem vigilância ativa sôbre os animais sob sua
guarda.
17 - A fim de atender à inspeção dos animais, oi corpos, escoltas e estabeleclmentos militares devem estar em condições de Informar, prontamente,
os seguintes quesitos: forrageados (?); invernados (?); encostados aguaroandc descarga (?); 'encostados aguardando carga (?); sela oficial (?);
particulares <?); sela praça (?); carga muar (?) ; carga cavalar <?); tiro
muar (?); tiro cavalar (?); bovinos _(?); total animais (?); número de
bâias (?); número de boxes (?); invernada (alugada, própria ou não tem) .
18 - Tais informações, correspondentes ao último dia de cada trimestre,
devem ser enviadas à D. R._ V. pelas unidades citadas no número an.reríor, no dia seguinte ao último do trimestre vencido e POr via telegráfica
ou. radiotelegráfica pelas guarnições fora do Distrito Federal.
19 _, Tôdas as perguntas do formulário constante do n." 13, referentes a
animais e acomodações, devem ser respondidas embora negativamente.
20 - Sempre que houver animais em situação diferente da prevista no
formulário, deve ser aberta uma casa de "Observações" , onde o respectivo
comandante ou diretor fará OS esclarecímerrtos que julgar necessários.
21 - A escrituração é remessa de documentos dévem ser feitas de acôrdo
com os-modêlos e respectivas explicações.
~2 _ Os casos excepcionais de cessão de reprodutores para' padreaçâo de
lote de éguas inferior ao prescrito neste Regulamento serão resolvidos pela
Diretoria de Remonta e Veterinária, mediante sclicítaçâc fundamentada.
DECRETO N." 23.88-9 OUTuBRO DE 1947

DE

22

DE

Declara insubsistente o Decret; número 22.393, de 31 de dezembro de

1946.

Presidente da República, considerando a desnecessidade do prosseguimento da desapropriação objeto do
Decreto n.s 22.393, de 31 de dezembro
de 1946 e .tendo em vista que não
houve imissão de posse do terreno, e
usando das atribuições que: lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:
Artigo 'único. E' declarado insubsistente o Decreto n.v 22.393, de 31 de
dezembro de 1946.
Río de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da.
ij.epública.
O

DECRETO N.? 23.890' _.
OUTUBRO DE 1947

DE

22

DE

Subetiiui a Tabela Suplementar anexa
ao Decreto n.o 22.875, de 7 de abr.iI
de 1947.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica substituída pela que
acompanha êste Decreto, a Tabela Suplementarcda Diretoria de Engenharia, anexa ao Decreto n.c 22.875. de
7 de abril de 1947.
.
Art. 2.° 1!:ste Decreto vigorará a
partir de 1.0 de abril de 1947.
Art. 3.° Revogam-se ás disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 22 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G. DUTRA.

EURICO G. DUTRA.

Cantobert P. da Costa.

Canrobert P. da Costa.

~

o

MINISTI:RIO DA GVERRA
DIRETORIA DE ENGENHARIA

Tabela Nuanéricc Suplementar
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DECRETO N.o 23,891 - DE 22 DE
OUTUBRQ DE 1947
Cria Tabela Numérica de Pessoal Mensalista do Arsenal de Guerra GeneraZ CâmJ,ra, do Ministério da Guer-

ra.

o Presidente da República, usando
da .atríbuíçãc que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, .íeereta:
Art. 1.0 Fica criada, com uma runçâo de contabütsta.. referência
XXI
e duas funções de amanuense-auxílíar,
. referência XII, a Tabela Numérica de
pessoal Mensalista do Arsenal de Guerra .General Câmara, do Ministério da
Guerra.
Art. 2.0 - A despesa com fi. execução
do disposto neste Decreto na ímportâncía de ors 54.600,00 (cinqüenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros)
anuais, correrá à conta das rendas do
respectivo estabelecimento, de acôrdo
com o artigo 1.0 do Decreto-lei n.? 3,~90,
de 12 de agôsto de 1941.
'
Art. 3.°· ~ste Decreto entrará em
~gor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 1947, 126.0 da Independêncía e 59.0
da Repúblíea ,
EuRICO

G.

EXECUTIVO

91

rfsticaa, elucídadas nos desenhos anexos:
-De bronze', com trmta milímetros
de diâmetro e doís milímetros de espessura.
- No anverso a eãgte do Marechal
Carlos -Machado Brtrencourt, circundada pela, ínscríção "Escola Militar
de Resende".
- No reverso um espaço emoldurado, encimado por uma fôlha de acanto e destinado a gravação do nome do
aluno L
3.(.,0 e da data da concessão
do prêmio. Em torno cesse con-unto
a inscrição - "Prêmio Marechal Bift-ancourt" e, abaixo do espaço, a legenda
«Ao Mérito" .
§ 1. ri - Ameualha será usada pendente de uma fita de sede chamalotada, côr de ouro velho, -cm trinta e
dois milímetros de largura e quarenta
milímetros de altura,
ê
2.° - Em substituição à medalha,
nos casos previstos na legtslaçâo de
uniformes,' será usada um- passadeira
retangular de trinta e dóis por dez
milímetros, coberta com a mesma fita,
trazendo sobreposta uma
fi"t."q de
acento, de bronze, com quinze milí-

mctroade conupeimento.

Art, 2, ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei-ro, 22 de outubro ~e
1947; 126.° da Independência e 59. 0
da República.

DUTRA,

EURICO G.

Canrobert P. da. Costa.

DUTRA,

canrcoert P. da Costa.
ESCOLA

MILITAR

DE

REZENDE

DECRETO 'N.· 23.392 DF 22 DE
0 = DE 1947

Fi$a as caractcucucas da Medalha
"Iâcrecluü Bíitencourt" de que trá-

tam os artigos 64 e 69 da 2. a parte
do Reu",lr-mento da Escola
sutor
de Resende, aprovada pelo Decreto
rLo 19.857,de 23 de úucuoro
l1,e

P,m~d""N3P")I..·.tJ..,Aoo
Fo/M <fq']':OI'ro:IS

"''*<l:lItp.

19%.

o Presidente da República, usando
da atribuição que vlhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 '- A Medalha "M:::::'€chal
Bittencourt" a que se referem os artigos 64 e 69 da '2. a-parte do Regulamento da Escola Militar, 'aprovada pelo Decreto n.« 19.857 de·23 de outubro de 1945, tem as seguintes caraete-

f'Medalha Marechal Bittencourt"

ATOS

92

DO

PODER

Exactrrrvc

da aposentadoria de Adernara Padílha
da' Cunha, Afonso vareta, Ethnócrates
Antônio Salgado Güímárães, João E;;tanislau veras, Joaquim. de Moura
Suprime cargos extintos.
Lima, Leovigtldo Alves da Costa, Lldia João' do. Prado. Luis Bezerra -de
O Presidente da República usan -to
Araújo,
Manuel Ferreira Lme. Miguel
da atribuição que lhe confere o artiPereira de Araújo, Waterloo Santarém
go, 87, item I, da Constituição, e nos
e wcrceiem Medeiros, da nomeaeào
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Depara outro cargo de Abelardo A!:necreto-lei n.?- 3.195, de 14 de abril de
ríco da Costa, Alcides Arruda, -Antôtuo
1941, decreta:
Pereira de Jesus.
Augusto Barbosa
Lima, .éurea Faria, Edite de Azeredo
Art. Lo Ficam suprimidos 5 (cinco)'
Coutinho, Fausto Moreira da Silva,
cargos da classe 19 e 1 (um) da classe
Feliciano ·Maisonette, Floriano Peíxoro
14 da carreira de Ofícíal Administrade Freitas Almada. Iolanda de Abreu
tivo. do, Quadro Suplementar do Míe Silva. João Machado de Frettas, Joâ.o
nístérlo da Guerra. vagos, os primeiMarques, Jorge Guenes vaniI"?S' em virt:ude da promoção de Amé- Manuel
derlei, Luis do Couto, Manuel Tôrres
rico de Brito Gomes Antônio Jebe
Júnior, Pedro Per-eira da Silva e do
Helvécio Alberto caríos: Silvio Caval~
falecimento de Eduardo Rocha Honocanti da Cunha e do falecimento de
rato Eustérgio de Barros Rochà e vajyasco' Ferreira Rogé e o último,
demiro Duarte Ramos. devendo 8.. daVJ!tude da promoção de HaroldoVatação correspondente ser levada e crénier, devendo a dotação correspondendito da CO'l1t~-corrqnte do mesmo QUdte ser levada a crédito da Conta-cordro do retertdo Ministério.
rente do Quadro Permanente do vereArt. 2,0 Revogam-se as díspostcóes
rido Ministério.
em contrário.
"
Art. 2. 0 , Revogam-se as disposiçõ-es
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
em contrário.
de 1947~ 1~.g,0 da Independência e 59~o
da Repúolíca ,
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 1947, 12{i,0 da Independência P. 59.°
EURICO G . DUTRA •
da República.
Camrcbert P; da Costa.
DECRETO N.o 23.893 -

DE

22

DE

OUTUBRO DE 1947

em

EURICOG·, DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECRETO N. o 23.895 OUTUBRO -DE

OECRETO N. o 23.894 OUTUBRO DE

DE

22 DE

1947

Extingue cargos excedentes.

DE

22

DE

1947

Suprime cargos extintos.

O Presidente da Repúblíca usando
d;a atribuição que lhe confe{'e o artígo ~7, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1. 0,· alínea n. do

Decreto-lei -11.,0 3.195, de 14 deá,bril
o Presidente da República usando
de 1941, decreta:
.
da atribuição que lhe confere o artdg9 87, .item I, da Constituição, e nos
Art. 1. o Ficam suprimidos 2 (dois)
termos do artigo 1.0 alínea n do Decargos da classe D da ca-rreira de
ereto-lei n.e 3.195,ide 14 de ábril de
Motorista, do Quadro Suplementar
1941, decreta:
às. querra, vagos em virtude da proArt. 1.0 Ficam extintos 42 (quarenmoçao de' Júlio Pereira da Mata e
ta e dOIS) cargos da classe G d
arMigUl:F Paulino da Silva: devendo a
reira de Escnturário do Qua'dr~ ~er
do~a~~w correspondente ser levada a
manente do Ministério da Guerra. vacrédito da Conta""?orr~nte d~ ~~~,~ro
gos em virtude da exoneração de A _ " Permanente do referido Minístérto.
tur Paul0 dos Santos, Oarmine
Art. 2',0 Revogam-se as j.i~P95içÕes
pólito, Ildefonso Soares Cardoso. Joaem contrário.
qUi,m Ha.n.equim Dantas. José Müller,
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
Luís Pereira Bastos, Otarmínio Ra1947. 126. o da Independência e 59. o
mos e Rômulo Ferreira do Nascimenda República.
to, da transferência de Osmar Barbosa
Pereira de Lira, Pedro de Morais CerEURIco G. DU'I',RA.
queira e Raimundo Agostinho Pinto.
Canrobert P. da Costa.

m-@

ATOS

DO

PODER

DECRETO N. ° 23. ~Uú~- DE 22 DE
bUl'UBRO

DE 1947

EXECUnvO

D~RETO N.

93

°

23. 898

DE

22

DE

OUTUBRO DE 1947

Suprime cargos extintos.

Suprime cargos extintos,

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituíçãov.e
aos têrmos do art. 1.°, alínea n, do
Decreto-lein o 3.19-5, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. (O'Ficam suprimidos 2 (dois)
. cargos da classe F, da carreira 'de
Inspetor de Alunos, do Quadro Sumementar do Mínistérlo da Guerra,
varras em virtude da aposentadoria
de ~ Francisco Correia de Melo e', da
promoção de Vitor de Lima Câmara,
devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-corrente do Quadro Permanente do rerendo Ministério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126.° da .Independência e 59,~
da República.

0- Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I" da' Constl\.uição. ,8
nos têrmos do .arc. tO, alínea n, do
Decreto-lei n. o 3.19-5, de 14 de abril
de H}41~ decreta:

EtíRICO

G. . DUTRA,

Canrcbert , P.

DEORETO N. ° 23. 8'97

da

~

Costa.

DE 22 DE

OUTUBRO DE 1947

Extingue

cargos

exceaemee,

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87) item I, da Constituição, e
nos têrmos do art , 1.0, alínea rz, do
Decreto-leí n. 3.1S5, de 14 de abril
de 1941, decreta: '.
Art. 1. o Ficam extintos 3 (três)
cargos da classe I, da carreira de
Desenhista, do Quadro Permanente
do Ministério da Guerra, vagos em
virtude da promoção de Adeímiro de
Lemos, Oasemiro Leal Teixeira e Vttor de Castro Borges, Fortes, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-corrente do mesmo Quadro do- referido Ministério.
luto 2:0 Revogam-se as díspoaiçôce
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, ,126.°, da Independência e ,19. o
da República.
Q

EURICO

DECRETO N.

°

23. 399 -

Costa.

da

Costa,

DE 22

DE

DE ·1947

Suprime córços extintos.

O Presidente da República, usando
da .atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constátuiçâo, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei TI.° 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. L o Ficam suprimidos 2 (dois)
cargos- de Chefe de Portaria, padrão
G, do Quadro Suplementar do Ministério da ouerra.. vagos em virtude
da anosentadoráa de N-estor Dias
Brandão e Ricardo -Job, devendo a
dotação correspondente ser 'levada a.
crédito da Conta-corrente do Quadro
Permanente d( referido Minístério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário;
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126,° da Independência c' 59,°
.
da República.
EURICO

G. 'DUI"RA.

da

Canrobert P.

. OUTUBRO

O

Canrobert P.

Art. 1.° Ficam suprimidos 2 (dois)
cargos de Instrutor, padrão G, do
Ouadro Suplementar do Ministério
da Guerra, vagos em 'virtude da apo-sentadoria de José J-oaquim de Andrade Neves e do falecimento de
Enéias Campelo, devendo a. dotação
correspondente ser levada. a crédito
da Conta-corrente do Quadro Permanente do. referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 12ô. o da Independência e 59. o
ria República.
EURIco G. DUTRA.

G.

Ccnrobert

DUTRA.

P.

da

Costa.
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ATOS. DO

DECRETO N. o 23.900 O<;JTUBRO

DE

22

PODER

EXECUTIVO

DE

DECRETO N.o 23.902 - DE 22
OUTUBRO DE 1947

;---: 1947

Suprime cargo extinto.

O P~esidenteda República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item E, da Constituição e
nos têrmos do art. 1.°, alínea n' do
Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de ~bril
de 1941, decreta:

. Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um)
cargo da classe "6", da carreira de

DE

Suprime coroo extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deçreto-Ieí n.c 3.195, de 14, de abril de.
1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) car-.
go da classe G, da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra, vago em virtude da nomeação para outro cargo
correspondente ser levada a crédito
de Híldeberto Oornélio dos Reis,
da Conta-corrente do Quadro Perdevendo "a dotação correspondente
manente do referido Mmíatérío.
" ser levada a crédito da Oonta-correnArt. 2. 0 Revogam-se as disposições . te do Quadro Permanente do eetcrido Ministério.
em contrário.
Maquinista Marítimo, do Quadro su-.
plementar do Ministério da Guerra
vago em virtude da promoção de Abi~
110 da Conceiçâo, devendo a dotação

Rio de Janeiro, "22 de outubro de
1947, 126. o da Independência e 59. o
da República.
EURICO G.

DuTRA.

Canrobert P.

da

Costa.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
"Rio de Janeiro, ~2 de outubro de
194'1, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DECRETO

N. c

23.901 -'-

OUTUBRO

DE

22

DE

DE 19~7

Suprime cargos' extintos.

') Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 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. ° Ficam suprimidos 1 (um)
cargo da classe 113" e (3) três da
classe <12", da carreira de Marinheiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, vago, o primeiro, em virtude da promoção de Martinha Antônio Duram e os últimos,
em virtude da promoção de José
Barbosa dos .Santos, Pedro de Araújo Chaves e Sabíno Ferreira' da Cruz,
devendo .,a dotação correspondente
ser levada a 'crédito da Conta-corrente do Quadro, Permanente do réferido Ministério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126.° di), Independência e 59.°
da República.
EURICO

DUTRA

Canrobert P. da Costa

G.

DuTRA.
da Costa.

Ctmrobert P.

DEORETO N.o 23.903 OUTUBRO DE 1947

DE

22

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíso 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.°; alínea n, do
Decreto-lei n.c' 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art; 1.0 Fica suprimido 1 (um)
cargo da classe ""6", da carreira de
Foguista Marítimo do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, vago
em virtude do falecimento de LéUs
Alípio de Assunção, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-corrente do Quadro Permanente do-referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-sé as disposições
.
em contrãrto.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 19,47, 126.° da 'Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA

canrooert P. da costa

Aros DO' PODER EXECUTIVO
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DECRETO N.o 23.904 :- DE 22 DE
OUTUBRO DE 1947

DECRETO N.o 23.906 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1947

Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o erttgo 87, item, I, 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 suprlmídos 1 (um)
cargo da classe F e 1 (um) da classe E da carreira de Enfermeiro, do
Quadro Suplementar do Ministério
da Guerra, vagos, o primeiro, em
virtude da aposentadoria de Antõmo Araújo dos Santos e o último, em
virtude da promoção' de mteívtno Alves, devendo a dotação correspondente' ser levada a crédito da Conta-cor.rente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em, contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA
Canrobert P. da' coste

DECRETÔ N.O 2S.9D5 OUTUBRO DE 1947

DE

22

DE

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo, 87, item l, 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 1 (um)
cargo da classe C, da carreira de Gráfico, do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, vago em virtude
da promoção de Mário José da Fonseca,' devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Contacorrente do QuadrQ Permanente do
referido Ministério.
Art. 2.° .Revogam~se as, díspostpões
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de .outubro de
1947, 126.° <Ia Independência e 59.° da
República.
EURICO

a,.

DUTRA

Canrobert P. da Costa

Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) car-

go da classe G, da carreira de Revi-

sor, do Quadro' Suplementar do Ministério da Guerra, vago. em. virtude
da promoção de Apolo Martins de Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da,
República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert

P: da Costa.

DECRETO N.O 23.907 OUTUBRO DE 1947

DE

22

DE

Suqníme cargo extinto

O Presidente da: República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Flca suprfmído-I (um) 'cargo de Preparador, padrão I. do Quadro Suplementar do Ministério. 'da
Guerra, vago em virtude do falecimento de Jaci Antõmo Louzada Tupi
Caldas, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da' ContaCorrente do Quadro .Permanente do
rererído Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Canrobert: P. da Costa.

96

ATOS

DECRETO N.o 23.908 -

DO

22

DE

PODER

DE

OUTUBRO DE 1947

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos
cargo da. classe D e 4" (quatro)
se C, da carreira. de Prático

abril de
1 (um)
da elas-

de Far-

mácia, do Quadro Suplementar do Mi-

nistério da -Guerra, vagos, o primeiro,
em virtude da aposentadoria de Joaquim Correia Nadais e os últimos, em
virtude da promoção' de Antônio Vi-

torino Vitório, Cícero Vieira Cavalcanti, José Martiniano de Santana e Veriano Madalena, 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, em 22 de outubro de
19~7, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EunICO G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.o 23.909 -

DE

22

DE

OUTUBRO DE ,1947

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da; atribuição que lhe confere o artigo 87, 'item r, da Constitulçâo, e
nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
Decreto-Ieí.n,« 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
ArL LO Ficam suprimidos 42 (quarenta e dois) cargos da classe D, da
carreira de Artífice,doQuad.!'oSaplemental' do Ministério da Guerra, vagos em virtude da promoção de Aguínaldo Vieira dos Santos; Alberto' Moreira, Alb'no Melro, Amaldino Vieira
do Espirito Santo, Arnaldo Freire de
Santana, Aurora dos Santos, Benedito Firmino do Prado, Cândido Alves, Deoclecíano Pereira de Carvalho,
Fernando Dantas, Inácio Roman Filho, Jaime Guimarães Rangel, João
Pereira de Freitas, Joaquim Cardoso,
Joaquim de Oliveira, José Oasales de
Quadros mttencourt, José da Encarnação, José Fortunato, José Prancisco do Nascimento,' José Pereira da
Silva, Manuel Lopes, Maria Fernan-

EXECUTIVO

dina Plôres, Nestor de Azevedo Costa,
Odilon Rocha Símas, Osmar de Carvalho, Osvaldo Bronze, Otacílío Costa,
Romeu Araújo, Sebastião Neira Marques, Sebastião. Pereira da' Silva, Seraflm Gonçalves, Severino de Freitas
Barbosa, Sílvio da Silva, Ulpiano
Mendes de Azeredo, Valdemar Mendes de 'Araújo, e Valdemíro de Góes,
da aposentadoria de Italino Luís da
Silva, Manuel de Sousa Soares, Oscar
da Costa Pereira, Raul da Silva e
Valter Paranhos e do. falecimento de
José Mlnervíno dos Santos, devendo
a dotação correspondente. ser levada
a crédito da Conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministérto.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário. '
Rio de Janeiro, 22 de outubro : de
1947, 12ü.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Canrooert: P.

da

DECR"ETO N,023,910 -

DE

Costa.

22

DE

OUTUBRO DE 1947

$uprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item' r, da Oonstitutçâc, 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 6 (seis)
cargos. da classe E, da carreira de
Servente (Decreto-lei n.c 145, de
1937, do Quadro Suplementar do, Ministério da Guerra, vagos em virtude
da nomeação para outro car~o de
José Francisco. de Lima, Leocádló José
Florêncio de Lima, otávio Pranctsco
da Cruz, 'I'urfbio Bento Pararmos,
Valdemar' Oton de Alencar e Vicente
Ferreira Lopes de Aguíar, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-corrente do Quadra
Permanente do referido Ministério"
Art , 2.0 Revogam-se às disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1947, 126,° da Independência. e 59.0 'da
República,
EURICO G. DUTRA.

Canrobert P.

da Costa.

ATOS DO

PODER

l)ECíR.ETO N.? 23.9:11 - DE '22 DE
OUTUBRO DE 1947

EXECUTIVO

DEORETO N.o 23.912 -

~7

DEl 22 DE

OUTUBRO DE 1947

Suprime cargos extintos

Extingue cargos ezceâenies

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe c~~e~e, o artigo 87 item I, da Constdtuíçâo e nos
têl'ffiOS do art. 1.0, alínea n, do, Decreto-lei n.v 3.195. de 14 de abril de
1941. decreta:
Art. 1.0 Fieam suprimidos 53 (conqüenta e três) cargos da classe "B",
da carreira de servente do Quadro Suplementar do Ministério d.?- Gu,err~,
vagos em, virtude da promoçac! de A'bllia Paz, Adosino Barcelos, Alemo Santos Antônio Alvarenga Dorneles, Antôr{iO 'Gotardo Dorncles, .t;.-ntônio Rodrigues .dos santos Arcelíno ' Requelmo Duarte, Augusto Leite 'Filho, Belarmino Gonçalves de Carvalho, Belmiro de Albuquerque, Benedito Evariste de Moura, Bento Marques, Carlos Costa daSílva" Cipriano, Simas,
Clodomiro Felipe Santiago, Dorivaldc
Nunes' da Silva, Ernani Teix-eira da
Silva, Ernesto de Almeida Guimarães,
Felipe
Ribeiro
Machado, Floriano
Peixoto Leal, Fortunato Rafael
da
Silva, Francisco Schivatski.Germano
Alves, Idalêncío Machado, Jacó Agostinho de Sousa; João Alcancer de
Oliveira; João Assis Ounha, João Oa.rolino de Oliveira, João Ourvelo, João
Manuel zaeartas da Rosa, José Gomes de Faria, José João de Oliveira,
José da Silva César, José Venâncio,
joseitno Caetano dos Santos, Leôncio
Mendes, Leonel Antônio de Oliveira,
Líbânlo Zacarías da Silva, Lúcio Pereira Soares, Manuel Ferreira dos
Santos, Manuel Marques Ribeiro, Ma
nuel Martins da Silva, Máximo Ribeiro de Carvalho, Pedro Alves. dos Reis,
Pedro Alves de Sousa, Pedro Peres
Serrano, 'Ieodcríco Melquíades Ferreira Lôbo, Valdomiro José Areias e
'Vicente Ferreira, da aposentadoria de
Dorival Matias .e ' do Ialeclmento. de
Alcides. Soares,
Armindo
Ferreira
Gonçalves e João Ferreira de 'Araújo,
devendo a dotação correspondente ser
leva-da a crédito da Conta-corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísoosíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
doe 1947, 126.° da Independência e 59.°
de RepÚ:blica.

C? Pr:esl~e_nte da República, usando
d.a atribuição que lhe confere o artdgo 87, tem I, da Constituição e nos
têrmos ,do art. 1.0, alínea n, do De-

M

creto-Ieí n,? 3.1:95 de 14 de abril de
'1941, decreta:
'

Art .. 1.0 Fic'am ex-tintos 48 (quarenta e. oíto) cargos da classe E da carreira de Escriturário do Qua:dro' Perman.e:z:.te,. do Mínlstérlo . da Justiça
Negócios Interíores, vagos em virtude
das promoções de Zilá Manhães da
Silva, Angélica .de Magalhães Hugueney, Antônio Vilela de Paiva Amélia Emiliano, Arnaud Aqulno Pereira
Cláudio Mac~a.do Rodrigues, E1psy d~
Castro Moreira, Eugênia Guerra Lopes, Ieda Neves de Melo e Alvim, Iene
Gonçalves, Ismênía Bandeira da cos,
~"João de AlmeLéia Cavalcântl, JOS(lfma Elena França Dobbert, Luís de
Sousa .Iaued, Maria Francisca Capanema Garcia, Maria de Lourdes Man!J-ães, Maria Luiza Carvalho, Maria
ztlma Oavalcântí de Queiroz Barros
Nair Vieira, Oldar José do Vale Om.:
ra Monteiro Valadão, Paulo' de.' Carvalho Ribeiro, Paulo Leite dos Santos
Roberto Coutinho Furtado, Valdtr
J<?aquim Câmara, Vandel'lei Santiago,
VItor Merhy, Vivaldí Brandão Couto.
Edite Silva Leal, Carlos Vieira Leite,
Benedito Costa Maia Otacílía Cortdnes de Freitas Leite;
Helena Félix
Cada, Beezma.: Mag.gini, Alda Bastos
Brandão, Roberto. Ferreira
Gomes,
Mirtes Magínní Férreirac Díva Avelar
Gonçalves e Maria de Lourdes Lima'
de Almeida e das exonerações de Elga
Carmelina Morais Bitteneourt, Híbda
de Queiroz Matoso, Irene Correia
Tuffani. Ernaní Abreu e Lima RapoSO, Maria dos Anjos- Nunes Aguíeíras,
Pedro América Werneck, Nanei Mendes de Aragão, Lídia Travasses de
Sousa e Dagmar Carvalho de Oliveira,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-corrente do
mesmo Qmlidro do referido Mintstério.
Art. 2.° Revogam-se as dis;)cüç&es
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
de RepÚlblica.

EuRICO G. DUTRA.

EURICO G. DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

Benedito costa Neto.
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no

PODER

DOORíETO N.' 23.913 - DE 22 DE
amUBRO 'DE 1947
Substitui a tabela ,que, acomp(l,.;.
nhou O Decreto n» 22.499, de 22
de janeiro de 1947.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que, lhe confere o ar~
,tlgo 87, item 1-, da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 1',0 Fica substituída, pela que
acompanha o presente Decrete, a tebela.anexa ao Decreto n.? 22.499. de
22 de: janeiro, de 1947, que alterou a
-:r:3Jbela Numérica Ordinária- de Extra-

. EXECUTIVO

numerárlo-mensalísta da Procuradoria da República do Distrito Federal.
do ·Ministério da J'usti~a e Negócíos

Interiores.
Art. 2.o~t.e Decreto vigora a partir

de 25 de janero de 1947.
Art. 3~o, Revogam-se ,as dísposiçeôs .

em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro

de 1947, 126.° da Independência e 59.0

de 'Repúblíca..

.
G. DUTRA.
Benedito Costa Neto.

EURICO,

M!NJST>JR,IO DA JUSTIÇA E.NEGóOIOS INTERIORES
P.aoC'URADORIA DA REPÚBLI~ no

rcsrarro

FEDERAL

Tabela Numérica' OrdinarUl, de Bxtramumerário-mensaíista

Número

Séries funcionais

de

funções

Rclerência'

Tabela

I

,,~~l,~:, ,':':. ~:.~:~~i.~ .. \

7

- -7
I

I
I

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SlTÚAÇÃO ATUAL

I

IX

Cid.

Número
de

funções

I

Séries funcionais

Referência ,

I·········.. ···········.. ·.. i
I.........~~":':~~ .........
-I

Auxiltarde gscrttóríc

I

I

--6

IX

1

IV

6

1

Ta'bela

:5

i

I

II

18·
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ATOS -

DECRETO N.' 23.914 -

DE.

no PODER 'EXECUTIVO

22

DE

1947
Abre, pelo Mim;fério da Justiça e Ne01JTUBRO DE

gócios Interiores, o crédito especial
,de crs 200. 000,00, para pagamento
de auxílio especial concedido ao Instituto da Ordem dos Aàvogéuios da
Bahia

dores, o crédito especial de duzentos
mil cruzeiros ro-s ZOO. OOO,GO), para
atender à despesa (êservíços e EncargOS) com o pagamento do auxílio especlal concedido ao Instituto da Ordem dos Advogadoõ da Bahia, des-

tinado à realização do III Congresso
.Iurfdlco Nacional, nus têrmos do artigo1.° da Lei n.c 41, de 25 de' junho

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei TI,o 41,

de 194.7.

de 25 de junho de 1947. e tendo ouvido

1947,' 126.° da Independência e 59.° da

o Tribunal. de Contes, nos têrmos do
art. 93 do ,Regulaillento Geral de
Contabilidade Pública, decretar.
Artigo único. Fica aberto, pelo MF
ntstérto da Justiça e Negócios: Inte-

Rio de Janeiro, 22 de outubro de

República.
EURICO

·a.

DUTRA.

Benedif):., Costa Netto.
José Vieira Machado.

DECRETO N.' 23.915, DE 23 DE OUTUBRO DE 1947
Dispõe sôbre a retotaçõo do Ministério do Trabalho, lndústrià e
Comércio.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
Decreta.:
Art. 1.0 - Para efeito de lotação, a relação das repartições atendidas
pelos cargos dos Quadros' Permanente e Suplementar do M.msténo do
'I'raoalno, Indústria e Comércio é a seguinte:
I· II -

III
IV
V
VI
VIII a

_
-

Vil XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXX! '-,
XXXII -

XXXIII XXXIV a

Departamento de Administração;
Departamento Nacional de Imigração;
Departamento Nacional de Indústria e Comércio;
Departamento Nacional da propriedade Industrial
Departamento Nacional da previdência Social;
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização;
Departamento Nacional do 'I'raoalho,
Delegacias Regionais do Trabalho;
Gabinete do Ministro;
Instituto Nacional de Tecnologia;
Secretaria do Conselho Superior de Previdência
Social;
,
Serviço Atuarial;
Serviço de Documentação;
Servíço de Estatística da Previdência e 'I'ranalhc;
Justiça do Trabalho -' Tribunal Superior do Trabalho;

.

Justiça do' Trabalho - Tribunais Regonais do Trabalho;
XLII a
XJCV - Justiça do Trabalho - Juntas de Conciliação e Julgamento;
'X!CVI - Minis térío' Público do Trabalho
Procuradoria da
Justíca do Trabalho;
XCVII - Mímstérto Público do 'I'rabafho
Procuradoria da
Previdência Social.
.art, 2.° - Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente
e Suplementar de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com
XLI -

Aros
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2.099 cargos, sendo 1.732 na lotação permanente, 367 na lotação suplementar e com a seguinte distribuição:
'

,

J.
\
1 -

Cargos'4olados,.d,e provimento

(?m-

Perm.

ComÜfSOO:

onere da Físcalízaçâo (F. C. P.) ..•..... .... ......
Chefe do ,- Serviço de Administração ..............•..
Chefe do Serviço de Comunicações .:.;...............
Delegado Regional (D. N. S. P. C.)
Delegado Regional do Trabalho
.-.................
Diretor
Diretor de Divisão
_
'.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
Diretor-Geral
Diretor da secretaria CC. C. P. e F. C. P.)
'.....
- Diretor de Serviço (8. ·1. P.)
, ,.......
Engenheiro-Chefe
','
'. . .. . . . . .
Procurador-Geral CP. P. S. e M. P. T..) .....••.•...

i

Síndico

(D.

N. 1. C.)

Total
11 -

Assessor Técnico
.
Assistente Jurídico
.
Assistente Técnico
.
Auditor
,
.
Chefe de Portaria
.
Consultor Jurídico ."
..
Consultor Técnico
I
consultor Médico ··
·.·· .. ·.····················1
Contador
" ..
Diretor
:
··.·
·
·················1
Inspetor Regional
.' .. ,
.
Insp.eto-r de Seguros
Juiz do Trabalho Presidente de Junta
.
Juiz de 'I'rtbunal Regional do Trabalho
.
Juiz do Tribunal Superior do Trabalho
.
Juiz do Trabalho Substituto'
,
"'\
Procurador (M. P. T.).
Procurador Adjunto (M. P. T.)
.
Procurador' Regional (M. P. T.)
" ..
Tesoureiro ....................................
Tradutor .. ,
,
.

"I

Total _

Almoxarife
Arquivista
A-rtífice'
'
Atendente
Atuário
Auxiliar de Escrita

"

.-

,

I
!

Carreiras:

,

1

1
1
6
19
8
2'8
fi

2
1

1
2
1

76

Cargos ísolaâoe, de provimento efetivo:

III -

Lotaç~o

'

.
.
.
· .. ··········· .
;
, ..

1

\
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I

Lotação

I -I I

Supl.

I Perm.

I

Bíblíotecárío
I
Bibliotecário-auxiliar ..
I
Cont~dor
:
Contínuo
Dactilógrafo,
'0.,'
1
Dactíloscoptsta Q. P
1
Dactiloscopista-auxiliar Q. P. e Dacttloseopísta Q.S.I
Economista .' . .
~
Desenhista
Engenheiro
1
Escriturário
;
.I
Estatístico
; .'
1
Estatístico-auxiliar . ~
I
Examinador de Marcas ;
j
Fannacêutico .'
'.' . ;
'.'
/
' .
Fiscal do Trabalho
Foguista
.
!
Fotógrafo .·
,
1
Guarda-livros
o ••••••••• I
Inspetor de Imigração
'
'
1
Inspetor de Indústria e Comércio
,' Inspetor de Prevídêncta
'
,
,
.
Inspetor de Seguros
1
Inspetor de Trabalho
1
Maquinista-Marítimo. __
Marinheiro
..- .
; ................•..........
Médico
Médico do Trabalho
o ••••••••••••
Motorista
,
Oficial Administrativo
:
I
o

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

o

o

'1

o ••• o •• o •••••• o o o o •• o o • o •• o o •

,

•••••••••••••••••••

o

•

\

' .••.••••••••

o o •••

o

o

o

•••••••••

•••• ' •••••••••••
o ••••••••••••••••

'1

o

••

',0

•••

o

0

•••

o ••••••••••••••••••••••
o

o ••••••••••••• '.' •

.-.

o

• • • • •,

I

'ij I

580

I

~~I\

••

I
19

I

30 i
265· \
40

70

,

I

10/
22

I

225

f

o

••••••••

o

••••••
..

:

.

o ••••••••••••••••••••••••••••.•••••

o •••••••••••• o ••••• .. ••.••••••• o •••

~

••• :

Total

9

2
22

1
124
2

1
7

1
3
3
4

I
4
3

3

7

2

33
33

69
1

'1

7

1

•••••••.

.

3

5

o •••••.•••••••••• o •••••• \
o ••••••••

o •••••••••••• o •••• ,

1
3
I
35

31

••

~~~~~ad·~r··::::::::::: :-:: :-::::::::::::: . : :::::::: :-: ::1
o

I

o' • • • • • • • • • • • •

o

Servente .
"I'ecnologtsta-Engenheiro
'I'ecnologtsta-Ouímlco
Telegrafista ,
Trabalhador'
Zelador.

~

1.508

348

IV -:- Resumo:
Cargos isola-dos, de provimento em comissão
Cargos isolados, de provimento efetivo
Cargos de carreira

o ••••

.

o •••••••••••••••••••• ' .•••••

Total Geral ................•. \

76

143
1.508

19
348

"" I

367

'Art. 3.° ~'Fica aprovada, na forma. da relação anexa, a distribuição'
dos cargos constantes do artigo anterior 'pelas repartições a que se refere o
art. 1.0 dêste decreto.'
.
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Art. 4.° - Nas carreiras em que houver, stmultâneamente, lotação
permanente e lotação suplementar, os claros que se vertítcarem na lotação
suplementar não poderão ser preenchidos.
Art. 5.° - zste Decreto entrará em vigor na data de sua publíeaçâó ,
Art. 6.° -Revogam-se as disposições em contrário.
Rio" de Janeiro, em 23 de outubro de 1947, 126.° da Independência e
59.0 da República.
EURICO G. DUTRA.
Moroan. Figueiredo.
Lotação Numérica das Repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que
se refere c art. 1.0 do Decreto N.o 23.915, de 23 de outubro de 1947 '-

Lotação

I Perm.
I -

Supl.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇãO
DIRETORIA-GERAL

Cargo isolado de provimento em 'comissão

Diretor

..•....

1

Cargo isolado de provimento efetivo

Tesoureiro
Diretor

; '., . .

.

1

'

1

1

Cargo de' carreira

\

Servente
Total

1

.

2

2

ADMINISTRAÇãO DO PALACIO DO TRABALHO
Cargo de carreira
1
Artífice
·
1
Contínuo ..'
'
'
,
Escriturário
'
'.•....•. " .. ',' '
.
~.'
/
Motorista
Oficial Administrativo
:~
.
Servente ...•.............•....................
Trabalhador
"
'.'
:
.

Total ...............•.......

Diretor de Dívísão- ,
"

Almoxarife
Contínuo

Cargo de carreira

-

'

4

3
1

5

.

I

12

1

I
I

-r:

4

.
.

2

Dactdlógr'afc •.....•••.••• " •....••..••....•.•......... ,.
Escriturário . ,
"
I
Oficial Administrativo ..'
·
,·.··.··.·1

3
4
11

Servente .........................• : ........•.. I
Total

!

4
1

I

I

DIVIS~O DO MATERIAL

cargo isolado de provimento em comissão

1
3

/

23

10

I

2

4
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L-ot a c Ao o

II-perm-·ISupl

lJ!VLSAO 00 ORÇAMENTO

Cargo Ílozatlo

as prcmlme1!to em comsssão

DIretor ele [llvlaão

,

1

.

Cargo. ae carreira

Contador

1

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~~Uf~afô' :'::.'.::::.':::.:":::.';,:: ::,'0: :~':.'.:: .:':

'I

Escriturário
'.'
.
Guarda-livros .,'.,
_
Oficial .Adm1n1strativo ......•...................

Senente

"

0.0

••••••••••

Total

0.0

; .• ;

2

6

2
fi

1

•••••••••••••

.

Cargo ISO~::~::::oAL em comissão

20

3

!
I

Diretor de Dívísãc
Cargo de carreira

1

\

g~~n:g~
.:.:.:.:.:.:.
.:. .:.:::.:.:.:.:·.: :1
Dactilógrafo
, ................•..•...
0,0

•••••••••••

'
'
I
:
"1
'. : .. ,o • • • • • • • • • • • • •
'
,'
'
, .
~ .

ttscnturértc
Guarda-Itvros
Médico
'
Motorista, ..'
Oficial Administrativo :'
Servente

a

.:1::..•••••••••••

r.

Total

1

1

12
30

1

1
3

22

1
3

I

1

70

\

1

.\

8

. .:':.:'::"::.:: .t.:';:':' .': :: :.. ·.:1

9

fi

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

Cargo isolado de provimento

~

comissão

Chefe do Serviço de Oomunícações

-

Cargo de carreira

Arquivista

~~rW~~ã:r~

;

Oficial Administrativo
Servente

1

6
4

".[

Total

:

Total do Departamento

/

I

\

I

4

3

28

7

148

33

Aros
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lIr o t a ç

I

II -

Perm.

â

o

Bupl,

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
IMIGRAÇAO

I

.r:~~~,~.e.~~:~~.~.~~~~

I
.... ..\

2

I

Cargo isolado de provimento eletivo

Chefe de Portaria .. ;
;
.
Tradutor ..........................•...........

I
1

Cargo de carreira
Almoxartfe

:

.

Zim~~st~ .: :: : .: : : .: ::: :.'.::: .: ::: .: .: : .: .: .:': I

Atendente

.,

Cont~nuo ;
Dacttl .. grafo
Dactiloscopíata

'

.
.
.

;

:

;

.
.

·. . ·

···
,

···
, . '"
;
"

·.···

2

6
1

\

16
8

1

1

·1
l
I
.
.
.

· .. ·

5
5

g~:~r~fii~~:~.~~~ .(.~: ~.? .~ ~~~~l~::~~~. ~~:~:).l

Escriturário
Farmacêutico
Foguista
Inspetor de .Imlgraçâo
Maquinista marítimo .·
Marínhetro .
Médico
Oficial Administrativo
Patrão
Servente
"
Telegrafista
Trabalhador

1

\

17
1
2

11

3
1

13

7
6
1
6

I
1

.

77

Dactiloscopista
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dactiloscopista-auxlllar (Q. P.) e Dactdloscopista
(Q. S.l
Inspetor de Imigração

4

Total

4

4~

PõSTO DE IMIGRAÇÃO EM SANTOS

Cargo de carreira
1
2

7
84

44
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Lo t aç

I

Perm.

III -

â

o

Supl,

DEPARTAMENTO NAOIONAL DE INDÚSTRIA E.COMÉRCIO
DIRETORIA GERAL

Cargo isolado de provimento em comissão
Diretor-Geral'

.

Total

1

;..

1

SEÇÃo DE ADMINISTRAÇÃO

eteuoo

Cargo isolado de pro??imento

Assistente [urídlco

"

.

1

Cargo de carrÇ'ira

Contínuo ....•................... ','

.

2

Dactilógrafo
",
~
Escriturário ..................•................
Oficial Administrativo
; ............••......•...
0"0 • • • ,

Servente ................••..•.

0

•

'.'

••••••••••••••••••

Total

0

0.0

2
2

••••••••••

5
5

".•••••

9

• • • • •, • • • • •

DIVISÃO D,E EXPANSÃO ECONÔMiCA

\

DITeto~a::oD::::a.. ~~.V.i~~.t~ ~~ ~~~~~S.ã.~
de .

..

.

.....

1

Cargo de carreira

Arquivista
Dactilógrafo .;

Economista

'.'

",
,

1

I
I

:;

"
,

.

I

DE REGISTRO DO COMÉRCIO

Cargo isolado de provimento

Diretor de Divisão
Síndico

o'

.

Total. ,.,
nrvrsao

'.I·

, ........•..... 1

Escriturário
Oficial Administrativo ; .. ·

Servente
Zelador

I

·.··

em comissão
~ ........•....... /
········

···.·.1

1

1

8

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

Perm,

Supl.

Cargo de carreira

Arqul\ista . o o • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • o • • • o • • • o •
Contínuo .. o • • • • • • ' . ' ~ • • • • • • o •• •• • • o o ot. o • • • • • • • • • o" o • • •
Dactilógrafo "
o-o' • • • • o • • • • • • • • • • •
o o ••
o o
Escriturário ..•. o • o o • • • • o • " • " • • • • • • • • • • • • • " o • • • • o • •
Oficial Administrativo
o •• "
••••••• o •••••• o ••••• o
S'ervente •. o ' o. o. o. o ' • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o. o. o.
'_0'

O'

O"

•

'.0

2
2
5
31
10 .
2

O'

Total
DIYISÃO DE

.

CADAS~O

E FISCALIZAÇÃO

Cargo. isolado 'de provimento em comissão

Diretor de

DivlSãOC~;;~' ~ . ~~~~;;~

I
'1
'1

Economista
o ••• o •••••• o o o o • o •••• o o o • o •••••••
Escriturário .......•.....................•..•... I
Inspetor de Indústria e Comércio . o • o
o •••••• 1
Oficial Administrativo ....• o • • o • • • • • • • • • o • • • • • • •

1

"

3
2
12
5
8

II

1

3

Total •.•...•...•.•••.••.......•

31

4

Total do, Departamento . o • • • •

123

26

II

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROIPRlEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA GERAL

~argo

4

I,

-\

Contínuo o o -. o • • • • • • o o.' • • • • • • • • o o • • • • o o • o o • • • o o o o • • • .; •
Dactilógrafo ...••.•..............•...•.......•.

IV -

50

isolado de provimento em comissão

I"

1 I

I

Auditor

"

o . o . • • o' • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • . • • • • • •

1

Total ..•••..•..................

2

~çÃO DE ADMrnlSTRAÇÃO

Cargo de carreira

Continuo o o o . . . . o • o o • • • • o • • • • ; • • • • • • • • • , • ," • • • • • • • • • • • •
Dactilógrafo ' .• '
o •••••
o •••••• o
.
Escriturár~o' . . ......• o o o • o • • o •
o o • • • • • • o o .' • • • • • • \
Fotõgraio
o o •• o • o • '.' o • • • • • • • • o ••
Oficiai Admlnlstratlvo
\
Servente ...........• o o • o o
o • ' • • '• • • • • o • • • • •
0'0

'0

•••••

Total .....•...........••....... 1

3
6
5

I
,\

2

I

1
2

14

5
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ATOS

DO

PODER

ExECUTIVO

Lotação

I
\

szçÃo

SUl'L

DE· COMUNICAÇÕES

Cargo de carreira
DactilógTa!o ••.•...•..•.•.•.•.•.••..••.••..•••..••••.
Escriturário
'o' ••• ' • • • • •
-Oficial Administrativo ........•....................•.

10
1

Total,.......................

13

0'0

3

••••••••••••

--'

DIVISÃO DE J[AACAS

Cargo isolado, de provimento 'em comissão

Diretor de Dívísâo

1

Cargo de carreira

Escriturário
Examinador de Marcas
Oficial Admin.istrativo
Servente
,'
,

,; ...•.........
,\
-

0'0

3

••••••••••••••

'

,_.

Total ..

0_'

•••

0'0"

4

30
I

33

.

1

DIVISÃO DE PRIVILtGIOS

Cargo isolado de provimento em comissão
~.

Diretor de Divisão

. . .. . . . . . . . • . . . .

Cargo isolado de provimento etetioo
Assessor Técnico
;
'
Assistente Técnico
;

1

5
5

.
.

3

Cargo âe carreira

Contínuo ................•............. '" .....

Escriturário ........................•................. 1
Ofícíal Administrativo
:
1
Total

; ..

!I

Direto~a:o rif~f~ .~. ~:~.~~;~~~..":..~~~i.S.S~.o..... '/
,

Cargo de carreira
o o •

o • ;

o

Escriturário ...•.

o
o •

o o •

Estatístico
Oficial Administrativo

o o o ••••• o
••. o

•••

o

o

o o o •••••••
o

••••

o o
••••••

o

o •••••• o o

o ••
o

o

4

o

o. o o

Total do Departamento

•••
o •

o

1
1
1

.'1

5
1

1

4

o ••• '.' ' ••

o

0,0"

!
'1

•••••••••

o ••• o • '.' •••••••• ',' •

Total

16

1

DIVISÃO JURÍDICA

Continuo
Dactilógrafo .

1

2
3

o o ••

o o o.'

12

1

o o

95

11

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

Perro.
V -

Supl.

I
I

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PREVIDENCIA SOCIAL

Cargo isolado de provimento em comissão

Diretor de D'vísão
Diretor-Geral.,
Engenheiro Chefe

. .

Cargo isolado de

Consultor Médico

I

:

'

1

.:.:':': .: .::: .:::.:::'. :: :l(

Engenheiro'
,
Escrtturárto " .. ,
;
.
Guarda LiVIas .................••.•..•..•.....••..•.•.
Inspetor de Prevídênoia
.
Oficial Administrativo
.
o" • • • • • • , . : . ,

••••••••

Total do Departamento
VI -

4
1
1

I

provimento efetivo

;~;~~.~;.~~~~~;;~ . . . . . . . . . . . . . . . . , I

Contador

g~~~~~f~t~o.:

1
, .1
I

~

'.'

.

1

1

7
7
1

2

13
13
26
13

5
3

89

9

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SEGUROS
PRIVADOS E CAPITALIZAÇãO
SEDE

Cargo

isouiao

Diretor

"
Cargo isolado de

Assistente Jurídico
Inspetor de Seguros
.
Contínuo .

1

provimento efetivo
.

:

.

~~~~~ . ~e. . ~~~~~~~

Contador

o• • • • • • • • • • • • • • • • • "

Dactilógrafo
Escriturário
Guarda Livros

Oficial Administrativo

I

I
I

de provimento em comissão

"

_

1

•••••••••••••••••••••

;

'.'
_

~""""""" ~""'."

T~~.;

I

'-'"

I

'1
.

I

:i
3
5

Cargo isolado de urooimenio em Co?mSSM
Delegado Regional (D. N. S. P. C.)

20

I
I

f

4

1
7

1.a DELEGACIA REGIONAL DE SEGUROS
(BELÉM)

I

1
1

1

6
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO'

Lotação

Perm'.

1

Supl.

carr~Ta

Cargo,de

Contínuo

0.0

1

•••••••••••

1

Escriturário ................•......•.............
Inspetor de Seguros ..•..............................

3

Total

5

.

1

2.a DELEGACIA REGIONAL DE SEGUROS
(RECIFE)

çargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional (D. N. S. P. C.) ••......••...•.. \

1

\

J'

Cargo de carreira

continuo ...............•........ ,', •..••••.......••... 1
Escriturário '"
'
J
Inspetor de Seguros
J

1
2

----4
"'1
I

Total
3.a DELEGACIA REGIONAL DE SEGUROS

I

(SALVADOR)

I

.

Delegado Regional (D. N.S. P. C.) .:............•.. \

I
1

Cargo de carreira

I

Escriturário ....•.....................•.......•....•.. /
Inspetor de Seguros
I

1

Total ......................••. /

5

0,

•••••••••••••••••••••

Cargo isolado de provimento em comissão '

.

J

Delegado Regional (D. N. S. ,P. C.) .....•......... .t
Dactilógrafo

Escriturário '

~~~~~ ~.~ ~~~-~:~~~
'.. "
.

Inspetor de Seguros '.",
Servente
"
"."

Oficial Admírnstraüvc

.

"

Total

II
I
I

1

I
I
I,

FEDERAL)

(D.

.

3

I

4.a. DELEGACIA REGIONAL DE iiEGUROS

J
}

}

iI

Cargo isolado de provimento em comissão

1

\
\

". ";

"". ".. ; .'. ",'. ',; . ; .
""
"""

"

1

1
1
2

22

," .
" ',' .. "

". _..

!
2

3

I

29

6

ATOS

DO

PODER

111

EXECUTIVO

Lotação

Perm.

I

Supl.

"5,a DELEGACIA REGIONAL DE SEGUROS
(sÃo PAULO)

Cargo isolado "de provimento em comissão

Delegado Regional. (D. N, S. P, C.)

1

. Cargo de carreira

Contínuo """,.".,", .. ,",.,"' .•... ".," ... ,,',.

1
1
3

Dactilógrafo "., .. ,',."
,." .. '., ,", , •. , , ,"•.
Escrittu'ário ., .. "."
,. '.,
, , ,. , , , , " , "
,,,,
Fiscal do Trabalho "
"
, . " . , ' ,... , , ,-. , , , .
Inspetor de Seguros ".".,.",., ... , .. ,.,.,""","

6

Total, .... ,"', ... ,., ... , ... , .

11

6. a DELEGACIA REGIONAL

DF

1

2

,

SEGUROS

(PÔRTo 'ALEGRE)

Cargo isolado 'de prO'Vimen-to e:m comissão

1

Delegado Regional (D, ·N". S.P. C.)

I

Cargo de cqrreira

~~~\~á~~ segur~s'·:.:"".:.::': '. ':::::.:::: .:.. .: ':::1

Oficial Admlnístratdvo "',."

Total ""

,
VII -

4

," .:\

-1

, . '.' . , , \

7

\

81

,', .. ,.',',
':"" ,'

-1

Total do ~epartamento

DEPARTAMENTO NACIONAL DO
TRKBALHO
DmEToRIA.oGERÍ'iL

16

II
I

Cargo isolado de provimento em comissão

Diretor-Geral

1
1
DIVISKo -DE FISCALIZAÇÃO

1
Cargo isolado

Inspetor Reglima1

de provimento efetivo

'

!

I

5

ATOS

112

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perm.

ca~~i:~

1

Dactilógrafo
" ' : " ..
Escriturário .,
FIscal do Trabalho :
Inspetor do Trabalho

I

2
8

1

Oficial Administrativo

Servente

:

1

50

\

9

.

Total

40
1
2

/

DIVISA0 DE HIGIENE E SEGURANÇA

Supl.

70

48

I

DO TRABALHO

Cargo isolado. de provimento em comissão

Diretor de Divisão

I
1

cargo de carreirq,

Aten?-ente .. ;

,

Dactilógrafo

':'

Dactdtoscopísta ", ','"
Engenheiro
Escriturário
Fiscal do Trabalho
Inspetor. do Trabalho
Médico
Médico do Trabalho
Motorista
Oficial Administrativo
Servente
'.'

\

'

_..

: .. -

1

.
.
.
.
.
.
.
.
'..

;'

'

1

"

1
2
5
5

10
5
20

1
2

20
3

1

5
2

54

29

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SINDICAL

caroo. isolado de provimento em comissão

Diretor.

de

Divisão

1

cargo de carreira

Contador
Dactilógrafo
Escrtturárlo
'
Fiscal do Trabalho
Guarda Livros
Inspetor do Trabalho
Médico
·
;
Orlclal Admínlstratívo
Servente
~otal

.
.
.

'.'
'
;

2
2

I
1

,

I

;.1

I

11
2
10
1
10

\

1

20
2

2

39

24

ATOS

113

DO' PODER EXECUTIVO

Perm.

I

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Cargo isolado de provimento em comissão
Diretor de Serviço

j

,

/

\

'"
"..

~

2

;

4

1

15

1
4

I

cargo de carreira
,

Total

\
.

TURMA DE ADMINISTRAÇÃO

Dactilógrafo
Escriturário "
'
Oficial Administrativo
Servente

3

1
7

'.
' .
.

Total

.
.
.
.
".·

Total do Departamento
VIII _

1

I

Cargo de carreira

Contínuo
~
Dactilógrafo "
Dactlloscopista
Escriturário .. '
'
Oficial Administrativo
Servente

Supl.

.

2
8

3

1

I

.

13

1

193

108

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
(ALAGÔAS)

Cargo isolado de -,!JTovimento em

eomuaõo

Delegado Regional do Trabalho

1

CGrgo de carreira
Dactilógrafo .. ,
;
·1
Escríturárlo ......................•..... ~ •........ 1
Examinador de Marcas .;
··················1
Fiscal do Trabalho ....................•..••..••. I
Servente
·
··.··
···• •.. 1

Tot~l

IX -

da Repartição ."

Delegado Regional do Trabalho

l
I

7

1

1 I

(AMAZOI~AS)

em

I

1 I

1

DELEGACIÁ REGIONAL DO TRABALHO

Cargo isolado de provimento

1
4

comíssão

2
1
S

114

ATOS

DO

PODER

EJFECUTIVO

Lotação

I

cargo de carreira

Dactilógrafo ,',
Dacttloscopísta
Dactrloscopísta-auxtlíar
(Q.S.)

.,

'

0'0

(Q.P.)

1

••••••••••••

.
Dactiloscopísta

e

......................•.............

Escriturário

,'

Fiscal do Trabalhe

0'0

•

'• •

,' • • • • • •

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Servente ....•..................................
Total. da Repartição .....
X -

0,0

••

·1

I

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
(BAHIA)

1

Carçc isolado de provimento em comissão

!
I

Delegado Regional do Trabalho ..............•... " .. 1

I
I

cargo de carreira

Dactilógrafo .. ,

'/

Dactlàl~c~.ifta:~.~~~~~ ~~.'.~: ~

, ......•.. ".,; .. '. . '
I
,
, .. "
,
" .. ,
','
,
' , ..

Escriturário
Fiscal do 'I'ra.balho
Inspetor de Imigração

Servente

~ ~~'~~i.l~~~~~:~::'1

' '

'

',

,

,

,I

1

Total da Repartlção
XI -

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
(CEARÁ)

Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho

'

,

1.

cargo de carreira

Dactilógrafo .... , ... " .... , ... , ..... -.... ' ..... , .. , .... ,
Dactíloscopíata-auxíllar (Q. P.) e Dactiloscoptsta

2

(Q. S.) .......................•..................

1

. Escriturário . , , .. , "
Fiscal do Trabalho

,
,

'

'
'.,

,,
,

,

'

Total da Repartdçâc
XII -

.
.

2

2

.

6

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
(ESPÍRITO SANTO)

Cargo isolado de provimento em comissão

t

Delegado Regional do Trabalho .. ·· .. ·, ... · ... ···.···1

2

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

115

Lo t-a

Perm.

ç

I

â

o

Supl.

Cargo de carreira

,., .. ,

Dac~ilóg~'a;fo

,

Escriturário
Fiscal do Trabalho ,.,

,., .. "
,

.

1

.
.

5

I

1

l

8

Oficial Administrativo
Total da Repartição
XIII -

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

I

(GüiAZ)

Cargo isolado de prOViment,0, , e.m c,0.m.,i.S.S.ã.O
Delegado Regional do 'j'rabalho
.

1

'1

I

Cargo de carreira

'1

Dactilógrafo
Escriturário
.
Fiscal do Trabalho .•.............................. ,
Servente
:I

I

Total da Repartição
XIV -

\

DELEGACIA REGI()NAL DO TRABALHO

Cargo isolado

\

I

d:M;:::::~to em comissão

Delegado Regional do Trabalho

1
2

I

,I

1
1

2

_,I

Carço de carreira

\

Dactilógrafo
, .. ,
_
_
'j
Escriturário
_
,. ,
, ..•.... 1
Fiscal do Tra1;Jalho .. '....................•. ,
- -I
Total. da Repartição .,

_/

XV --:- DELEGACIA REGIONAL DO 'TRABALHO-

!

(MATO GROSSO)

II

I

Cargo isolado de provimento em C01l(,isstlo

Delegado Regional do Trabalho

2

"

"

j

CaJ'Ç/o de carreira

~~~~~~-~~~iir~:~<·~~~
:. .:~::. :.~ -: . .: ~ ~ .:. :.: ::::<:\
Inspetor - de Imigração
__ .
Total da Repartição

:

\

1

I
I

1

I

\

g~ln~~~~Yst~~~:u::~úi;;,· .(Q:" p.,,)'.' ~ .. D;~tÚ;~~~.p:.st,~1
Oficial .ô.dmtnistratívo

:I

6
3

.

1
1

.

13

1
1

I

i

I

I

!,
1
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ATOS

no

PODER

EXECUTIVO

Lotação

I

Perm.

Supl.

1

XVI -

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

I

1\

11

(]''IlNAS GERAIS)

Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho .· .. ·.··•··

I

I

·····1

cargo de carreira

Servente

,....... .

,

I\

1
1
18

I

1

::r1r~{~f:·,} .:.:': :.:.:.: :.:.:.: -:-:.:.: :.:.:-:-: .:.:.:.: :.:.:':.: I
Fis,é:;tl do Trabalho
Ofícíal Administrativo

1

_

"

"

\

.

.

25

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

1

(PARÁ)

I1

1

I
Cargo isolado de provimento em cosasscc
Delegado Regional do Trabalho
:.,

1
1

I

I

1

1\

Cargo de carreira

Dactilógrafo

.
o•• ooo••
..
o. oo••• o. o••• o••••••••

Dactíloscoplsta
(Q.

Escriturário

1

,'

S.)

Fiscal de Trabalho .

'1

o

3

5

o ••••••••••••••••••• o •••••••••••••

Inspetor de Imigração o•••••••••••••••••• o••• o••••••• ,
Dactiloscopísta-auxilíar (Q. P.) e Dactiloscopista
Servente . o• o••••_. o••• oo••••••••••••••• -' o•• o• oo••• ooo\

2

Total da Repartição . o• oo•• o•• I

12

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

II

1

I

2

1
1
1

1

I

0.0

XVIII -

6

1

1

XVII -

1

1

1

I

Total da Repartição .. .-

5

I
I

4

4

I

1

(PARAíBA)

\I

Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do -Trabalho

;

1

o ••• o ••••

cargo de carreira

Dactilógrafo .... o•••••••••••••••• o••• o• oo• o•••• I

DacW~.sc~'~~t~.~.~~~~~~ o••<~: ~. o~o.~o •• ~ •• o~~~~:l~:~~.i~~~\

Escriturário . o•••••••••••• o•••••••••_•••• o•••••••
Fiscal do Trabalho
o

•••

o

1

I,

I

1
5

•••••••••••

Total' da Repartição

I1

:

8

I

1
1

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

Perm.
XIX -

Supl.

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
(PARANÁ)

Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trab~lho

",

'1

-

c~r~o. ~.~~r~~:r~

" 1
Dae_~ià}~c~~~s~~~~.i~.a.r (~': .. ~::.. ~ .. : .. ~~~~i:~;~~~~~\

Dactilógrafo

Escriturário .. ,
Ftscal do Trabalho
Servente

.'
,:

"
,

_

'

~

'

'.' .·1

I

·.. ,.~

"

TotaI da Repartição
XX -

10

I

Cargo ísouiao de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho

'

,

.

cargo de carreira

(Q.

1

I

','

\

,

e

.

S.l

'

···1

Total da Repartáçâo
XXI -

3
1

Dactdloscopista]

Escriturário
'
I
Fiscal do Trabalho
~
,. "I
Inspetor de Imtgr acâc .. ···,.··.- .. ··,···.···"···',,,··1
Oficial Administrativo
, .. ,.,.,
, .. I
Servente ".··.,,·.,·········,···,,······,·····,,······1

\

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

II
I

]\

Dact~lógraf?

3

I
I

I

(PERNAMBUCO)

(Q.P.)

1

.

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

: .. '"
Dacttloscopista
DactJoscopista-auxiliar

2

" .

2
5

1
2
15

I

t

I

-

II

3

\

1

I

4

I

I

I
I

li

\

Ü'IAUi)

Cargo isólado de provimento em com!ssáo

Delegado Regional do Trabalho '

,

1

Cargo de carreira

Dactilógrafo .,
"
Escriturário
Fiscal do Trabalho

,

,

,

Total da 'Repartição

,.
.

\

, .. , .. 1

1
1

ATOS·

118

no

PODER,

EXECUTH'O

Lotação

Perm.

Supl.

,

XXII -

D~LEGACIA REGIONAL DO TRABALI-IO!
(RIO

DE JANEIRO)

\

Cargo isolado de provimento em comíssiic

~

Delegado Regional do Tl'Rbalho

,,

Escriturário
Fiscal do Trabalho ...•..•.. :
Oficial. Administrativo

Servente

"

.1

1

'I
.

1

_

1
6

j

3

.

'

.

Total da Repartição
XXIII -

,,

i

Cargo de carreira
Dac~il6g;a.fo

1

.

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

i

11

(Rio Grande do Norte)
Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho .... ,.................

Dactilógrafo

Cargo de carreira

Dac~il0S9o:pista,-auxiliar

Escrtturárfo
'
Fiscal do 'I'r àbalho
Inspetor- de Imigração
Oficial Administrativo
Servente

','
_
'
.
(Q.P.) e Dacbiloscoplsta (Q.S.)
~
.
.

2
3
3

1
1

Total da Repartição
XXIV -

1

2

.
.

1

.

12

1
2

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

(Rio Grande do Sul)
Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho .. -'

-............

1

Dactilógrafo .'..,
'
.
Dactiloscoptsta
:
.
Dactiloscopísta-auxfltar (Q.P.) e Dactáloscopista (Q.S.)
Escrfturáríc
-' - ;
.:
Fiscal 'do Trabalho
.
Inspetor de Imigração
.
Oficial Administrativo
"
.

2

corço de carreira
1
I

'1

Total da Repartição

8

3

10

3
1

1
J

j

25

5

ATOS

DO

119

PODER' EXECUTIVO

Lotação

,I

Perm.

Supl.

I

xxv -

I

I

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHOI

I

(Santa Catarina)
Càrgo isolasio de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho

.

1

Dactilógrafo
,
.
Dactiloscopista-auxiliar (Q.P.) e Dactiloscopista (Q.S.)
Escriturário
;
'
'.' .
Fiscal do Trabalho
,
.

2
4

Cargo de carreira

Total da Repartição
XXVI -

DELEGACIA REGIONAL DO

1

.

I

,

8

TRABA~HO

3
3

<Sergipe)
Cargo isolado de provimento em comissão

Delegado Regional do Trabalho......................
Dact.i1óg~a~o

1

Cargo de carreira

'.................•...........................

Escriturárto

1

Fiscal do Trabalho
Servente .............•................. ~

', .
.

Total da Repartição
XXVII -

1
3
1

1

.

5

GABINETE DO MINISTRO

Cargo isolado de provimento em comissão
Chef-e da Físcalizaçâo (F. C. P.)
Diretor da Secretaria (C. C. P.)
Diretor da Secretaria (F. C. P.)

.
1

..

Cargo isolado de provimento efetivo

Consultor Jurídico
Consultor 'récntco

1
1
1

1

'.'

.
.

Total da Repartição

.

5

Diretor Geral ........................••..............

1

TotaL........................

1

XXVnI -

1

1

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DIRETORIA GERAL

Cargo isolado de provimento em comissão

2

ATOS

120

DO. PODER

EXECUTIVO

Lotação
Perm.

DIVÍSÃO DE cOMBUSTÍVEIS INDuSTRIAIS
E MOTORES TÉRMICOS

Cargo isolado de provimento em comissãQ

Diretor de Divisão •.... '

_.

I

Ca-rgo de carreira
Tecnologista Engenheiro
'I'ecnologíata Quúnico
,

',' .......•.•.......
: •.•.................

fi
3

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

9

DIVISA0 DE ELETRICIDADE E MEDIDAS
EL"'TRICAS
Cargo isolado de provimento' em comissão

Díretor de Divisão ',.................•........... '_0 • • • •

1

Cargo de carreira

Tec.nologlsta Engenheiro

.. ...

I

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

7

8

I

DIVISÃO DE INDúSTRIAS DE CONSTRUÇÃO
Cargo isolado de provimento em eomíeeõo

'

Diretor de Divisão •.•.•....•.•..... , •..••..•..••...••

I

Cargo de carreira

Tecnologista Engenheiro
Tecnologista Químico·; .. :

',' •......• ~ .•.......•.....
'. o o • o
o
.

Total.

lO
I

'1

;

I~

I

DIVISÃO DE INDúSTRIAS DE FERMENTAÇÃO
Cargo isolado de provimento em comissão

Diretor de Divisão

~

•

1

o o

3

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

4

o •••••••• o • ; o •• o o ••••• o ••

Cargo de carreira

'I'ecnologfsta Quúnico

',o, o ••• , . o o ..

o .. , ••

'.o" ..... ,. ,.....

Supl.

ATOS

DO

PODER

121

EXECUTIVO

Lota.ção

Perm, \
DIVISA0 DE INDÚSTRIAS METALúR.GICAS

Cargo

i~.olado

de -prootmento em comissão
1

Diretor de Divisão

Cargo de carreira
Tecnologista Engenheiro
Tecnologista Químico

: . . . . ..
.....

fi

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

8

2

DIVISA0 DE INDÚSTRIAS QUíMICAS INORGANICAS

Cargo isolado de provimento em comissão
Diretor de Divisão ....................................

1

Corço de carreira
Te~nologista

Químico

". . . . . . .

10

Tota!..........................

11

DIVIS!\.O DE INDÚSTRIAS QUíMICAS
ORGANICAS

Cargo isolado de provimento em comissáq
Diretor de Divisão

;........................

1

Cargo de carreira
Tecnologista Quíli11co

11

Total.·.................

12

DIVISA0 DE INDÚSTRIAS TEXTEIS

Cargo isolado de provimento .em comissãc
Diretor de Divisão

Tecnologista

;

.

Qu:U::g~.~~. .~~r~~i~~

DIVISAO_

1

\

D~t:~~~~~~'~~~""""""1

.

Direto~ar:: :::~s:: d.C.• p~~~:~n~~~~ e~..~~~i~~ã~

1

3
4

1

Supl.

ATOS

122

DO

PODER

EXECU'J'Tvn

Lotação

Perm.

SupI.

Cargo de carreira

Tecnologista Engenheiro

'....

Total

6

.

7

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo asozcrzc de provimento em comissão

Chefe de Serviço de Administração
Cargo isolado de

1

_

provimento

1

efetivo

Chefe de Portaria

~

1

Cargo de carreira

Bibliotecário ...................................•......
Desenhista
,
.
Escriturário
,
.
Oficial' Admínístratlvc
.

Servente

:Y;xIX -

',

1
1
4
4

.

2

Total

.

11

3

Total da Repartição

.

87

3

SECRETARIA DO CONSELHO SUPERIOR
DE PREVID~NCIA SOCIAL
Curuo ae carreira

Dactilógrafo
Escriturário :.'
Oficial Administrativo

~

,

.
...............•.....
.

Total da Repartição

::xxx -

.

SERVIÇO ATUARIAL.

Cargo isolado de provimento em ('{)missâo

Diretor
Cargo de carreira

Atuário.

o,

••.••

o"

•••••••

o

•••••••

Dact.nóg~'a~o

O"

Escríturário
Médico do Trabalho
Oficial Adrrúnístrativo
Servente
,
o

• • • • • • • • • • • • • '.

'

••

o

'

••••••••••••••••••

•••••••

•••

,

','

','

.-

o

1

'1

••

•••••••••

••••••••••••••••••

2

"

.

!
o

•••••••••••••••••••

Total da Repartição

j

1

'i

3

ATOS

DO

PODER

123

EXECUTIVO

Lo t a ç âo
Perm.
XXXI -

Supl.

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇAO

Cargo tsolado de provimento em comissáo

Diretor

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

1

Cargo de carreira

Mg~~~:ãri~':::::'::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::
Bibliotecário-auxiliar
Oficial Administrativo

;

3·
4

.

7
4

19

XXXII -

1
3
4

SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA PREVIDllNCIA E TRABALHO

Cargo isolado de provimento em comissão

Diretor

;....................
Cargo isolado de

1

provimento efetivo"
~

Chefe de Portaria

.

1

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Desenhista

~;~:l~~~;i~

"

.
.

2
2
2

::::::::::::::;:::::::::::::::::::::.:::::::
"
'
.

Estatistico
;
Estatístico-auxiliar
Oficial ~dministrativo
Servente

11

',' ....•............
.
'...........................•. j
Total da Repartição

.

20
8

4

58

JUSTIÇA DO TRABALHO
XXXIII -

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
TRIBUNAL

Cargo isolado de provimento efetivo
Juiz do Tribunal Superior do Trabalho..............

TotaL........................
SECRETARIA

7

I

7

Cargo isolado de provimento em 'comissão

Diretor
,
Diretor de Divisão

;

1

1

12

1

3

6

ATOS

124

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perm.

Supl.

Cargo de carretra
2

Arquivista ................................•... 0-'
Contínuo
o-o • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dactilógrafo
~
.
Escriturário
.
Oficial Administrativo
0.0

3

•••••••••••••••••••••

TolaL

Total da Repartição
XXXIV -

.

85

~

.

92

fi

I
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

l.a Região <Distrito Federal)

I

Cargo isolado de provimento efetivo

Contador

11
43
25

.

Servente

1
~

1

0-' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juiz do Tribunal Regional do -Trabalho

Juiz do Trabalho Substituto

5

.

.

4'

Dactilógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . .
Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Administrativo
'..........

2
7
2

Cargo de carreira

Total da Repartição

xxxv _

20

.

1

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

2.a. Região
carço isolado 'de

(São Paulo)
provimento efetivo

Contador
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho
Juiz do Trabalho Substituto
-

.
.

1

'1

5
4

I

Cargo de carreira

Dactilógrafo
.
Escriturário
'....................•................
FislJal do Trabalho
'
'
-. .
Oficial Administrativo ..........•.....................
Servente
'
.
Total da Repartição

.

2

11

1

'2
2
1

23

fi

ATOS .DO

PODER

125

EXECUTIVO

I

(l--~
j

XXXVI -

Lotação

Perm.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB4LHO

3.a. Região - (Belo Horizonte)
Cargo isolado de provimento efetivo.

JuiZ de Tribunal Regional do Trabalho

.3

Cargo de carreira

Escriturário
Oficial Administrativo
Total da Repartição

-. . . . .

10
1

·..

14

XXXVII :- TRIBUN4L REGIONAL DO TRABALHO

4.a. Região

(Pôrto Alegre)

I

Cargo isolado de provimento efetivo

\

1

JuiZ de Tribunal Regional do Trabalho
.

Cargo de carreira

Escriturário
Oficial Administrativo

Total da Repartição

xxxv:rrt -

3

.
.

7

.

11

1

TRIBUNAL REGION4L DO TRAB4LHO
5.a. Região (Salvador)

Cargo isolado de provimento efetivo
J~

de. Tribunal Regional do Trabalhá

Dactilógrafo
Escriturário

3

Cargo de carreira
2

5
Total da Repartição..........

XXXIX -

10

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
6.a. Região (Recife)

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz de Tribunal Regional do Trabalho
Cargo de carreira,

Dactilógrafo
,.........
Escriturário
,..... .... .. ... ... ... ... ... ...... .
Oficial Administrativo ....,............................
Total da Repartição...........

1

I

3
1
5
1
10

l

Supl.

126

A':l:OS

DO

PODER

EXECUTrlTO

i

Lotação

1---I

XL -

II

i

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

t»

Região

(Fortaleza)

Cargo isolado de provimento eletivo

.

~

Juiz de Tribunal Regional do Trabalho: .... .... , .... /

I

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escrfturárío

1
oo . ooooo. oo o o. o oi

oo

Total da Repartição

:

.

I

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

a-

3

)

;

Oficial Administrativo oooo

XLI -

Perm.

Região. (Belém)

Cargo ísoliuio de provimento efetivo

JUiz de Tribunal Regional do Trabalho

.

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

1
7

Total da Repa~'tiçãO"""""j

11

I

XLII - PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIAÇãO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo "isolado de provímento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Jubta

.

1

I
".. "" .. "". "". ".. """. "I

1

l

5

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário """".. "". "

". "

"

Total. da Repartição

.

," ..

3

I

XLIII - SEGUNDA JUNTA DE CONCILIAÇãO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta

.

1

Cargo de carreira

Dactilógrafo

Escriturário

·

Total da Repartição

1

"

1

.

5

"l

7

Supl.

ATOS

DO

PODER

127

EXECUTIVO.

I

Lotação

I
::-pe-rm-.-

XLIV - TERCEIRA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Carço isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

I

Presidente de Junta

Cargo de carreira

1

.

Dactilógrafo
Escriturário

1

:.~ ','

1

.

4

.

6

Presidente de Junta............

1

Total da .Repartiçâc
XLV QUARTA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo' isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Cargo de carreira

Dactillógrafo
Escriturário

'.' , . '.'

;

1

'

Total da RepartiçãÇ>..........

1
4
.6

XLVI QUINTA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E .JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo isolado

Juiz do Trabalho -

ae

provimento efetivo

Presidente de Junta

,

1

Cargo de carreira

I

Dactilógrafo
Escriturário

Total da Repartição..........
.XLVII -r-- SEXTA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta

6

I

Cargo isolado de provimento efetivo

.

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

1
4

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

I

l

2
4

I

Total da Repartição

7

SupI.

ATOS

128

DO PODER

EXECUTIvo

II

i

Lotação

Supl. í

Perm.

XLVIII - SltTIMA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo isolado ,de
Juiz

provimento efetivo

do Trabalho - Presidente de Ju.:hta..............

1

Total da Repartição .. :.......

1

XLIX - OITAVA JUNTA. DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo isolado de' provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta..............

1

Total da Repartição..........

1

L - NONA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - DISTRITO FEDERAL
Cargo isolado de provimento efetivo
Juiz do Trabalho -

LI -

Presidente -de Junta..............

1

Total da Repartição..........

1

PRIMEffiA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - NITERóI
Cargo·, isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta ........•. ,...

1

Cargo de, carreira

Dactilógrafo
Escriturário

1
4

Total da Repartição..........
LIT -

6

SEGUNDA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - NITERóI
Cargo 'lso!ado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Dactilógrafo
EScriturário

Presidente de Junta..............

1

Cargo de carreira

1
3

Total da Repartição..........

5

ATOS

DO

PODER

129

EX.ECUTIVO

II

Lotação

i'--pe-'m-·~.

-,---

LIII -

Sup1.\

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - CAMPOS
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta

.

1

Cargo de carreira

1

Escriturário
Total da Repartiçã6.;.,.......
LIV

~

2

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - PETRóPOLIS

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta..............

1

Total da Repartição..........

1

L7 -- JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO
- VITóRIA

I

Cargo isolado' de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta............

1

Cargo de carreira

Escriturário

2

Total da Repartição..........
LVI -

3

PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIAÇAO E
JULGAMENTO - SAO PAULO
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente -de Junta

.

1

Auxiliar de Escrita
'
.
Dactilógrafo
','
.
Dactiloscopista-auxüíar (Q.P.) e Dactiloscopísta (Q.SJ
Escriturário :
'
.

2

Cargo de carreira

'Total da Repartição
Cal. das Leis -

VaI. VIII.

.

2
1

6

5

10

7

Fls.

8

ATOS

130

'no PODER

EXECUTIVO

1

I

Lotação

Perm.

::1

LVII -

:1

$upl.

SEGUNDA JUNTA DE CONCILIAÇAO E
JULGAMENTO - SAO PAULO
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz, do Trabalho -

Presidente de Junta............

1

Cargo de carreira
Dactilógrafo
o', ••••••• , ••• "0
Dactüoscopísba-auxíllar (Q.P.) e Dactáloscopísta CQ.SJ
Escriturário
.. .... ... ... ..... ... ...... ... ... .. ..

2
1
3

Total da Repartição..........

7

LVIII -

TERCEIRA JUNTA DE CONcILIAÇAO E
JULGAMENTO - SAO PAULO
Cargo isolado' de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta.,...........

1

Cargo de carreira

Arquivista

0, • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dactilógrafo

,-" . ,

1

o,, • • • • • • • • • • •

,'

.

2

Dactüoscopísta-auxílíar (Q.P.) e Dactiloscopístà (Q.S.)
Escriturário
,
.
Total da R;partição
LIX -

1
4

.

8

Presidente de Junta............

1

1

QUARTA JUNTA DE CONCILIAÇAO E
- SAO PAULO

JULGill~ENTO

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Cargo de carreira

.

Dactnografo _.,
_
_
1
Dactíloscopísta..auxtlíar (Q.P.) e Dactfloscopista (Q.S.) I
Escrtturárío
_
!
Total da Repartíçâo
LX -

I

o •• o •• \

QUINTA JUNTA DE - CONCILIAÇAO E
JULGAMENTO -- S1\.o PAULO
CWyo isolado de provimento etettoo

Juiz do Trabalho

2

1
4

5

8

5

,

Presidente de Junta

1

1

Cargo de carreira

Dactilógrafo

.~.;.

o'

~

•••••• ,

O"

o . o • • • • • '-0 o . o • • • • • o • • • • •

Dactdloscopísta-auxilíar (Q.P.) e Dactdloscopísta (Q.S.)
Escriturário
:
.
Total .da Repartlçâo

.

I

3
1
-4

5

9

5

ATOS
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EXECUTiVo

Lotação

Perm.

LXI _

Supl.

SEXTA JUNTA DE CONCILIAÇAO E
JULGAMENTO - SAO PAULO

Cargo 'isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta .....••.....

I

Carqo de carreira

.

Auxiliar ue nrscrlta

.... ",'.....•...................... \

2

~~~t~\~~~~~stâ:à;;,tiii~; .(Q·.P:; .~. D~~úioo~~pi~t~ .(Q·.S:)·

'1

Escriturário. .

Total da Repartição

.

2

!
LXII

Sl'OTIMA JUNTA DE CONCILIAÇAo E
JULGAMENTO - SAO PAULO

'I

I

car:o isolado de. provimento efetivo
Juiz do 'I'rabalho "..

,.

Presidente. de Junta

1

I
I

Cargo de carreira

~~~~~~~~Tl.O.. :::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::1
Total da Repartição ..

~

d:

~

Presidente de Junta

1

.

LXIV -

~~;~; . ~~ .~~~~;.;;;~~: : : : : : : : : : I
J~lJ;~A:i6 ~o~mgixf'°

1
1

!

I

E JUL-

I

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

1

I
I

Cargo de carreira

Servente·

6

I
I

JUNTA DE CONCILIACAO E JUL-

.Juiz do 'Trabalho

1

1

.sz: p:~:::::A:fetivo

LXIII -

5

Presidente de Junta
Total da Repartição".",

.
"

1

.1

I

1

1

132

ATOS

DO· PODER

EXECUTIVO

Lotação

LXV -

JUNTA DE· CONCILIAÇAO E
GAMENTO - SANTO ANDRm

I

JUL-

Cargo isolado de: provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta

'

.

Cargo de cárreira

Auxiliar de Escrita .'

,

.

Dactiloscopísta-auxíltar (Q.P.) e Dactiloscopista (Q.S.)

Servente

1
1
1
1

o', • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Total da Repartição
LXVI -

JUNTA DE CONCILIAÇAO E
GAMENTO - SANTOS

·..

2

JUL-

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

LXVII

-r-

Presidente 'de Junta............

1

Total da Repartição..........

1

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JUL-

GAMENTO _

SOROCABA

Cargo isolado de provimento efetivo
Jui~

do Trabalho -

Presidente de' Junta ..... '.......

1

c.argo de' carreira

Auxiliar de Escrita

....................................
Total da Repartiçã.o..........

LXVIII -

1

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - CUIABA

Cargo isolado de prooímentó efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Jwlta............

1

Cargo de 'carreira

Dactilógrafo ..........................................
Escriturário ........................................ '"

1
2

Total da Repartição..........

4

2

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

I

Lotação

11
1
----1

Perm.

Supl.

11

LXIX- JUNTA DE CONCILIAÇAO E
.
. GAMENTO -'..- CURITIBA

1

JUL-

11

I

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de 'Junta

1

II

Cargo 'de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

.............................. ,
Total da Repartição '

1

.

1
3

.

5

LXX - PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIAÇãO E
JULGAMENTO
BELO HORIZONTE
Cargo isolado de provimento efetivo

auts do Trabalho -

Presidente de Junta............

1

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

: : : : : :;~;~; :~~: ~~~~;.~:~~~::::::::::I

1
4

6

LXXI - SEGUNDA JUNTA DE CONCILIAÇãO E
JULGAMENTO
BELO HORIZONTE
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho Dactilógrafo
Escríturárfo

Presidente de Junta............

Cargo de carreira

1
3

Total da Repartição
LXXII -

1

'\.

JUNTA DE CONCILIAÇAO, E JULGAMENTO - JUIZ DE FORA

5
J
1I

Cargo isolado de orooímento efetivo

Juiz do Trabalho -

LXXIII -

.

I

Presidente de J~n~a

"'1

1

Total da Reparbiçâc

.

1

JUNTA DE CONCILIAÇãO E JULGAMENTO - GOIANIA

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho- Presidente de Junta

.

II

I

134

ATOS
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EXECU'rIVO

\

:II-

Lotação

- - -. - - - p er m
Supl.

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

1
2

--,-4

Total da Repartição..........
LXXIV - PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIAÇAO E
JULGAMENTO ~ PORTO ALEGRE
Cargo isolado de, -provimento efetivo

Juiz do Trabalho ---'- Presidente de -Junta............

1

~:c~Wg;I~i~ :.::.: ~:~~~~: ~~: :~a~~~i~~::::::::::::::::::: I
Total da Repartição ..

~

/

1
2
4

I

LXXV - SEGUNDA J,UNTA DE CONCILIAÇAO EI
JULGAMENTO - PORTO ALEGRE

I

Cargo. isolado de provimento efetivo,

Juiz do Trabalho -

Presidente' de Junta............

1

Corço - de carreira

Dactilógrafo

Escriturário

1
1

"
Total "da Repartição

',"

.-,.1

1

3
5

LXXVI- TERCEIRA JUNTA DE CON,CILIAÇAO E
JULGAMENTO PORTO ALEGRE
Cargo isolado de -provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

LXXVII -

Presidente de Junta..............

1

Total da Repartição...........

1

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - PELOTAS

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta..............

1

Total da Repartição .... :.....

1

ATOS
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EXECUTIVO

]l --~--

I

LXXVIII - JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - RIO GRANDE

Lotação

Perm.

Sup1.'

Cargo isolado de tmroímeatto efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de .runta.

o o

o o o. o.

0'0

Total da Repartição

o •

o '.' •

1

0.0

o o

1

00

LXXIX - JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - SAO JERONIMO
Cargo' isolado de provimento efetivá

Juiz do Trabalho -

Presidente de aunta.

1

o o o o o o o o o o o..

Total da Repartição

o o

1

••••• o o

1

o o o o ••• o ••

1

LXXX - JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO - SÃO LEOPOLDO
Cargo isolado, de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta ..

o ••• ;

Total da Repartição

I

LXXXI - JUNTA DE CONCIbIAÇAO E JULGAMENTO - FLORIANOPOLIS
Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz dó Trabalho - ' Presidente. de Junta
Dactilógrafo

o o •••

o o • o o • • o • • o • • • o o • • • .- • • • • " o o • • o • • • • o 'o

1

•• o •••

Total da Repartição

:

1

I

1
1
5

Cargo de carreira

Escriturário

3

LXXXII - PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIAÇAO
E JULGAMENTO - SALVADOR
Cargo isolado de provimento, efetivo

Juiz do Trabalho -

1

Presidente de Junta

1

Cargo de carreira

1
3

Dactilógrafo
Escriturário
Total da' Repartição

o •

o •

o o

00

•

•

5

ATOS
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DO

PODER

EXECUTIVO

LXXXIII - SEGUNDA JUNTA DE. CONCILIA9AOII
E. JULGAMENTO- SALVADOR
carço isolado de provimento efetivo

Juiz do' Trabalho -

Presidente de Junta

.

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Escriturário

.
.

1

Total da Repártdçâo
LXXXIV

I

~ TERCEIRA JUNTA DE CONCILIA9AOI
E JULGAMENTO - SALVADOR

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho :- Presidente de Junta

.

Cargo de carreira

Dactilógrafo
Total da Repartição
LXXXV -

JUNTA DE CONCILIA9AO E JUL

GAMENTO -

ARACAJU

.
-

Cargo isolado de P1'ovimento efetivo

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta..............

Cargo

Dactilógrafo
Escriturário

de

1

carreira

1
3

Total da Repartição..........
LXXXVI -

5

PRIMEIRA JUNTA DE CONCILJA9AOI
E JULGAMENTO - RECIFE

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho Dactilógrafo
Escrituraria

Presidente de Junta.'.............

1

Cargo de carreira

1
3

Total da. Repartição..........
LXXXVII -

5

SEGUNDA JUNTA DE CONCILIA9AOl
E JULGAMENTO - RECIFE

Cargo isolado de provimento efetivo

JUiZ do .Trabalho -

Presidente de Junta..............

I·

1

ATOS
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EXECuTIVO

Lotação

Perm.

I,
Cargo de carreira
.·.·······································1
'" . . . . .. . ;~;~;.~~ ~~p~'r~;~~~ : : : : : : : : : I

Dactilógrafo
Escriturário
LXXXVIII -

Juiz do Trabalho -

Presidente de Junta

1

I
1 \

i

Cargo de carreira

i?:c~W~;r~foo

:::: ::: :::: ::::':::::: .:. :::::::::::: ::::

JUNTA DE CONCILIAÇ1'.O E
GAMENTO - JOÃO PESSOA

3

!

5

I

I

Dactilógrafo

Presidente de Junta

1

Cargo de carreira

,.. ,

". .........•................... 1

;~~~; . ; ~~~~~~;~;~::: : : : : : : : I

Escriturário

Juiz do 'I'rabafho Dactilógrafo

~scriturálio

Presidente de Junta

7

~

carço de carreira
-

JUNTA DE CONCILIAÇAQ
- FORTALEZA

.

n:

Escriturário

~~1':.~ .~:..~~~~~i:~..'
:

I

1

1

1
3

\

5

JULGAMENTO!

I

Cargo iscuuio de provimento efetivo
Juiz do Trabalho - Presidente de Junta

Dactilógrafo

\

.

Total da Repartição
XCI

1
5

I

Cargo isolado de provim-ento efetivo

'

I

1

!

;~~~; .~~. ~~~~~~;~;~: : : : : : . : : : I
I

I
\

,I

JUI\TTA DE CONOILIAÇAO E JULGAMENTO i
- NATAL
I

xc -

i
I

JUL-\

Cargo isolado de provimento efetivo

Juiz do Trabalho -

1

::'1

Total da Repartição"
LXXXIX -

I

)

\
.

I
i

;

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JUL-I
GAMENTO - MACEIÓ

Cargo isolado de provimento efetivo

Sup1.

1
1
6

8
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PODER

EXECUTIVO

I

Lotação

1----1:

Perm.

Su!>1.

1

XCII -

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO
- TERESINA

I
I

Cargo isolado de provimento efetivo
Juiz do Trabalho -

1

Presidente de' Junta

Cargo âe. carreira

Dactilógrafo

Escriturário ,

'
,.•....... 1

'

",

..

Total da Repartição ..,
XCIrr -

1
1
2

.

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAl\'!ENTO _ SAO LUíS

Cargo isolado de -prooimento efetivo,

Juiz. do Trabalho -

'P~'esidente

-1

de JUnta

I

Cargo de carreira

Dactilógrafo'

0'0

••••••••

;

Escriturário

o', • • • • '• • • •

Total da Repartição
XCIV -

JUNTA DE CONCILIAÇAO- E JUL,
GAMENTO BELlCM

1

1
1

3

1

6

I'

cargo isolado de provimento efetivo

-

Juiz' do Trabalho -

-

"'lI
!

Presidente de Junta

Cargo de carreira

Escriturário

!

!

'
Total da Repartdçâo

XCV -

.

I,

Cargo isolado de provimento efetivo

\

~:c~W&~ãB~

Presidente de Junta

'.'

1

Cargo de carreira
I
:::::::::: :.:·::::::::::::::::::::::::::::::1

Total da Repartição

5
6

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
- MANAUS

Juiz do Trabalho -

1

!
!

!

1
1
3
5

I

ATOS·

DO" PODER

ExECUTIVO

I

::-----Lotação

I Perm ,

Sup ,

I
MINISTJi:RlO PrJBLICO DO TRABALHO

XOVI -

PROOURADORIA DA JUSTIÇA
DO. TRABALHO
PROCURADORIA GERAL

Gabinete
Cargo isolado de provimento em comissão

Procurador Geral (M. P." T.)

1

Cargo isolado de provimento efetivo

Procurador (M. P. T.)

,...

11

,......

12

,., .
,
,
,
,.
, .. , ..........•.......
, .. ,.,."
',.,
.

3
6
1

"
Total

,

,

Secretaria
Cargo de carreira

Dactilógrafo
,',
Escriturário
,
Ofícíál Administrativo . ,"
Servente .. ,

Total.,

_

,

".

10

PROCURADORIA REGICNAL _DO TRABALHO

Primeira Região (Dístrí to Federal)

I

Cargo isolado "de provimento efetivo

1

Procurador Adjunto (IV1. P. T.)
Procurador Regional (M. P. T.)

,

1

"

.

3
1

I

corço de oorresra
Escriturário

3

Total.,. '
PROCURADORIA REGIONAL

D~

,
TRABALHO

II

Segunda Região' (São Paulo)
cargo. isolado de provimento efetivo

Procurador Adjunto (M. P. T.)
,
Procurador Regional (M. P. T.) .,
',
Inspetor Regional
,
,
,.,

,

7

,

,

,'"

'I

.

1
1

1

H0

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perm.

Sup.

I

I

Cargo de carreira

Dactilógrafo .,
,
,
,., .. ,
Escriturário
'
Oficial. Administrativo ......•........... ,
Procurador
,
,.', ,. ,

PROCURADORIA

1

.
.
.

,

RE:::::~·· ~~ ..~~~~~~l~~·

.

'

i

,
DO

.

TRABALHO

corao isolado de provimento efetivo
Procurador Adjunto (M. P. T.)
Procurador Regional (M. P. T.)

\
1

II

~:

Total ..
PROCURADORIA REGIONAL

o' • • •

3

5

.

Cargo de carreira

'

1
1

I

Quarta Região (Pôr-to Alegre)

Dactilógrafo
Escriturário

7

I

Total
REGIONAL

I

.

Cargo de carreira

PROCURADORIA

2

I

Cargo isolado de vrovimentó efetivo

Escriturário

1

·1

Terceira Região (Belo Horizonte)
Procurador Adjlfuto (M. P. T.) ",
Procurador Regfonal (M. P. T.)

1
3

o ••••••••••••••••••

1
1
1

1

2

!

5

I

DO TRABALHO

QUinta Região (Salvador)
Cargo isolado de provimento efetivo

Procurador Regional (M. P. T.)
Dactilógrafo
Escriturário

o o' ••• o •• ;

o.

1

Cargo de carreira

1
2
4

PROCURADORIA

REGIONAL

DO

TRABALHO

Sexta Região (Recife)
1

Escriturário

Cargo de carreira

2

TotaL

o o o

,

• • • • • • o'.

3

3

no

ATOS
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PODER.' EXECUTIVO'

Lotação

Perm.

PROCURADORIA REGIONAL

Supl.

DO TRABALHO

Sétima Região <Fortaleza)
Cargo isolado de provimento eietioo

Procurador Regional (M. P. T.)
Dactilógrafo .. Escriturário
Servente

1

Cargo de carreira

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

1

'
Total

PROCURADORIA

REGIONAL

'

.-...
.

2

.

4

.

1

'

1

DO TRABALHO

Oitava Região (Belém)
Cargo isolado de provimento efetivo

Procurador Regional (M. P. T.)

I

Cargo de carreira.

1

Dactilógrafo
Escriturário

2

Total.

4

Total da Repartdção
XCVII -

.

61

4

PROCURADORIA DA PREVIDJ':NCIA
SOCIAL

i
I

GABINETE

Cargo isolado de provimento em comissão
..........• ."

Procurador Geral (P. P. S.)

Cargo isolado de provimento efetivo
~,

Procurador (M. P. T . ) ,

\

1

'I

11

,

12

I

Total.SECRETARIA

I'

Cargo de carreira

~:11i~~~~~'',:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,::.:.:.::.:.:,:,:.:::::::::::::::::::::: I
Total.........................
Total da Repartição
Total Geral:

1
3

6

9

.

21

1

'.

1.732

367
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ATOS

DECRETO N.? 23.916 -

DE

DO

24

PODER

DE

OUTUBRO DE 1947

.Auioriza o cidadão brasileiro Nasso
Aliried lVeiszjlog a lavrar caulim e
associados no munidpio de Parnaíba do 'Estado 'ae São Paulo.

o Presidente dà República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artd-

go 87, n.c I da Constituição e nos
têrmog do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de [aneíró de 1940 (Código de - Mi-

nas), -decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão

EXECUTIVO

ce Fomento da Produção Mineral do
Mínístérrc da Agricultura, após o pa;
gamento- da taxa de três mil cruzeiros
(CrS3.000,OOJ.

Art. 7.'1. Revogam-se "as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de1947, 126.° da Independência e 59. 0 d't
República.
EURICO G. DUTRA
Daniel de Carvalho

brasileiro Nasso Aliriec., Weíszflog a
DECRETO N.o 23.917 - DE 24 DE
lavrar caulím e associados em -terreoúr'UERo DE 1947
nos _situados no _distrito e município
Autoriza
o cidadão brasileiro
de Parnaíba do Estado de São Paulo,
João Batista Ai1haia de Almeida
numa área de cento e cínquenta-hec.,
Prado a pesquisar calcário e asteres (15-0 ha) , 'definida por um resociados no município de Itapetângulo que tem- um vértice- localizado
va, Estado de São Paulo,
'à distância de oitocentos- e sessenta
metro, (8Gem), no rumo .magnético
. O Presidente da República, usando
vinte e nove graus noroeste (29 NW)
da atribuição que lhe confere o ar.,
da pónte sôbre o rio Juquerí-Guassú,
tígo 87, n c I. e nos têrmos 'dos arria estrada de rocagem São Paulotigos 152 'e 153 da Oonstituíçâo, deJundiaí e Os lados divergentes cesse
ereta:
vértice,. 03 seguintes comprimentos e
nrt. 1.0. Pica autorizado o cidadãorumos magnétícoa: mil e quinhentos
brasileiro João Ba tdsta Anhaia de
metros (1. 500m), norte (N); mil meAlme~da Prado a pesquisar calcário e
tros (l.OOOm), leste (L). Esta, autorizaassocíados em terrenos de sua exclução é outorgada mediante as condisiva propriedade situados no lugar
çôes constantes do parágrafo único do
d.z,n?ll1inado Taquart-Mirim 'Ou Paisartigo 28 do Código de Minas e dos
queiro no distrito e municípío de Itaartigos 32, 33, 34 <e suas alíneas, além
peve, Estado de São Paulo, numa
das -seguintes e de outras constantes
área de- de-zoito hectares e oitenta e
do mesmo Código, não expressamente
três ares 08,83 ha) confrontante com
rr.encionadas neste Decreto.
ri concedida para lavra ao cidadão
Art. 2.°. O concessionário da autoAntônio B~Ul"OS Mata pelo Decreto núrlz.ação fica obrígadn a recolher aos
mero vinte e dois mil e oitenta e três
cofres públicos, 11:;,. forma ca lei, os
(22.083), de dezoito (18) de novemtrfbutos qU'8 ferem devidos à União,'
bro c~'e mil novecentos e quarenta e
ao Estado e ao Município, em cumprisois (19-f6), e delimitada por um pomentc. dr, disposto fia art, '68 do Oodí ,
Iígono irregular que tem um vértice a
go deMtnas ,
Q
seiscentos e trinta e um metros e qua,
I1rt.3. • Se o' concessionário da au
torízaçâo, não cumprir qualquer das
rente e seis centímetros (G31,46m) no
rumo verdadeiro rquarentn e quatro
obrigações que lhe incumbem, a autorlzação de la,,;':";, será declarada cagrat..i0 e trinta, e três minutos nordesduca, ou nula, na forma dos a: ugus
te (44° 33' NE) do centro do boelao
37 e 38 do Código ce Minas.
. da rodovia Campina das Veados-ItaArt. 4.° As propriedades vlslnhas
peva sôbre o ribeirão Tamanduá, e os
lados a partir do vértice considerado,
estão sujeitas às servidões de sole e
sub-solo para os fins da lavra, na rortêm 'Os seguintes comprimentos e ruma dos artigos 39 e 40 do Código de
mos verdadeiros: trezentos e seis meMinas.
tros e quatorze centímetros (308,14m),
Art. S.". () concessíonárlo da aU'-·Gleste (E); qumhentos e trinta metros
rização será fiscanzadc pelo Departae vinte e cinco centímetros (530,25m),
mento Nactonal. c.a Produção Mm~l·.'l.,j
norte (NJ; trezentos e cinquenta mee gosará fos avc-cs díscrlmtnados 110
tros (S50IU) sessenta e um gráus noart. 71 do mesmo Código.
roeste (610 NVv); setecentos metros
0
(700m), sul (8).
. ,Art. 6. • A autorização de lavra. terá por titulo êste Decreto, que será
Art. 2.°. O titulo da autorízação de
transcrtt-, no livro próprio da Divisão
pesquisa, que será uma via autêntica,
í
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dêste Decreto, pagará a taxa de tree.ntos 'cruzeíros Ycrs 300,00) e será
~l'am-crito no livrop·fóprio da Divisão
d-e Fomento da Produçâo Mineral do
Y..lnii:>tério da Agricultura.
Arr 3.°. Revogam-sê as disposíçôes
'l'1I:' contráríu,
Rio de Janeiro, 24. de outubro de
lS47,126. 0 da Independência e 59,° da
República.
Eur..ICo G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23.918 - DE 24
OUTUERO DE 1947

DE

.4utorizo o cidadão brasileiro
Luís Gomes de Miranda a pesquisai' minério de ouro e ,associados
no município de Conceição do Ma.;.
to Dentro, Estado de Mines Ge~
rais.

. O Presidente da República, usando
ca atribuição' que 111<3 confere- 'o artigo 87, n.o r, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (C6s.1@<o de
Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Luis Gomes de .Míranda a
pesquisar minério de. ouro e associados, em terrenos devclutos, no lugar denominado Periquito, distrito de
CostaSena., mun'otpro de Oonceíção
do Mato Dentro, no Estado de Minas

Gerais, numa. área óe ouatroccntcr
hectares (400 ha) delimitada Dor um
quadrado de dois mil metros (2. COm)
do lado que tem um vértice na confluência do córrego Antônio Basílio
110 rto Paraúna e os Iadoe, a partir
dêsse vérti-ce, 0.5 rumos magnéticos
leste (E), e sul (S) reapectívamente.
Art. 2.°. O titulo da aubortzacão de
pesquisa QU8 será uma via autenuca d~B~e Decreto pagará a. taxa de
quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00) e
será transcrito no livro, próprio da
Divisão de Fomento da Proc'uçâo !VIL
neral do Mlnístério cda Agricultura,
Art. 3.('. Revogam-se as disposíçõesvem contrário.
Ria de Janeiro, 4 de outubro; de
1947, 126.° da Independência e 58. 0
da. Repüblica.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho
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DECRETO N.o 23.919 OUTUBRO DE 1947

DE

24

DE

Autoriza o .ciaadão brasileiro
José Pedro caróoreeo a pesquisar
argila e. associados' no munic!pio
de Campo Largo, Estado do Pa.

raná.

O Prestdente da República, usando

da .atríbuiçâc quo lhe confere o arttgo 8'7, núm-ero r, da Constituição enos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cldaôâo
brasileiro José Pedro Carópresc a peaquísar. argila e cassocíados em terrenos de propriedade do Sr. Carlos Colares. Marques situados no lugar dencminado Boqueirão, no distrito de São
Luis do Purunã, município de Campo
Largo, E:tRO:O 'do Paraná, numa área
de setenta hectares,qua1'0nta' e oito
ares e trinta centíares (70,4830 ha)
delimítada tpor um polígono Irregularque tem um vértice de duzentas e
sessenta e oito metros e trinta e quatro centímetros (263,34m) no rumo
magnético 01teI143.· e oito graus e sete
minutos sudeste (38° 07' SE) do marco
do quilômetro cinquenta e dois (Km
52) da rodovia Curitdba-Ponta Gros-

S8-, e .os lados .a par-tir do vértice consfderado, tem os seguintes comprtmentes e rumos magnétícoa: mil treaentos B vinte dois metros etcinquen,
ta centímetros (1. 322;50m) , trinta e
um gráus e quarenta minutos sudceste (31 0 4.0' svn; duzentos e trinta e
Quatro metros e dez centímetros ....
(234,10El),
sessenta e dois gráus e
quarenta e cinco minutos sudeste
0
(62 45' ,sTID;· trezentas e vinte novemetros e trinta centimetrns (32Q,20m) ,
cínquenta e três gráus e vinte oito
minutos noroeste (53 0 28' NR:); quatrocentos e' ctnquanta e nove metro-, e
trinta centímetros (4.58,30m), sessenta
e um gráus erfezoíto minutos sudeste
(61 018' SE); quatrocentos fi vinte metros (420m), vint.e três gráus e dois
minutos nordeste (23 0 02' NE); quinhentos e quarenta e sete metros e
oitenta centímetros (547,BOm). seis
gráus e vinte 'seis minutcsv.noroeste
(Go 2G' N'N);' qua trocentos e trinta e
seis metros e trinta centímetros
(436,30m), trinta e nove grátis e trinta e quatro mdnutos noroeste
.
(39 0 3<f' NW) .
Art. 2.°. O titulo da autcrfzaçâo-de

pesquisa, que .será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de se-
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tecentos e dez éruaeíros (Cr$ 710,00)
e será transcrito no livro próprio da
Dlvísão de .Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1947, 126.°
República,

Q:1

Independência e 59.0 da
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 23'.920 -

DE

24

DE

OUTUBRO _DE 1947

Autoriza os cidadãos brasileiros
Manuel, Ferreira Guimarães, e Júlio Mourão Guimarães a pesq-uisar
minério de ouro e associados no
município' de Mariàna, Estado de

Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da ata-íbulçãc que lhe contere o arugo 87 n.? I. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei li.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,

decreta:
Art. 1.0." Ficam autorázaóos os cidradâos brasileiros Manuel Ferreira Güimarâes e Júlio Mourão Guimarães a
pesquisar minério de ouro e associados, em Lc..r rencs de propriedade da
Cia. Minas da Passagem, distrito é
municipio d-eMariana, do Estado de
Minas Gerais, numa. área de trezentos e trinta hectares (330' ha) compreendendo leito e margens do ribeirão do Carmo, numa faíxa de cors mn
duzentos metros C2.200mJ de comprimenta por cento e cínquenta metros
(150m) de largura e Iocahzada entre
a ponte de concreto da cidade de Mariana e, a barra do rio do peixe, a trezentos metros (300m), <1.0 .abaixo da
estação de Lavras Velhas, da Estrada
de Ferro Central do Brasil.
'Art. 2°. O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagrará a taxa de três
mil e trezentos cruzeiros (Cr$
.
3.300,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério .da
Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janelro, 24 de outubro doe
1947, 126.° .da Independência e 59.°
da República,
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho

EXECUTIVO

DECRETO N.o 23.921 - DE 24
OUTUBRO D:8 1947

DE

Autoriza o cidadão brasileiro
Djalma Fernandes a pesquisar
minérios de ferro e assccuuioe no
municipio de Ouro Preto> Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87 n.c I, da Constituição e nos têr.,
mos <ia Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0. Fica 'autorizado o ctôadâo
brasileiro "Dj alma Fernandes a pesquisar mlnéríoa de ferro e .associaéos
em terrenos de 'propriedade de Parcus Hermanos sttuacos no imóvel denominado Fazenda dra Vigia, no distrito de São .Iuliâo, município de Ou1'0 Preto, Estado de Minas Gerais, numa, área de oito hectares e dez ares
(8,10 ha) delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quatrocentos e
quarenta e .cínco metros (445m) no
rumo magnético trinta e cinco gráus
e trinta minutos noroeste (35° 30' NE)
da confluência dos córregos da Vigia
e da Lagoa dos Porcos, e os lados
divergentes do vértice considerado,
têm: duzentos e vinte cinco metros
(225m), e rumo vinte oito gráus e
trinta minutos sudeste (280 30' SE)';
magnético trezentos e sessenta metros
(360m), e rumo sessenta e um graus
e trinta minutos nordeste (61° 30'
NE); magnético.
Art. 2.°. O titulo da autorização de'
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a .taxa de tre,
sentes cruzeiros rors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as dísposdçôes
em contrário:
Rio de Janeiro, :;;4 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho
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Autoriza o cidadão brasileiro
AgenM Antônio ae Faria a pesquisar mica e associados no, município de conseüieiro pena, Bstaào 'de Minas Gerais.

EXECUTIVO
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DECRETO N.o 23.923
DE 24 DE
OUTUBRoQ DE 1947
Autoriza, o cidadãQ brasileiro
João de Macedo Linhares a pesquisar calcário"· e' associados no
muni~ípio de São Gabriel, Estado
do Rw Grande do Sul.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arugAo 8'1, n.v I, da Constituíçâr, e nos
O Presidente da República, usando
termos. do. necreto-ieí n.v 1.925, de
ca atríbuícãc .que lh-e- confere o artd29 de janeiro de ,1940 (Código de Mígo 27, n. ° I, e nos têrmos dos artdnas), decreta:
Ar.t.. 1.0. ~ica autorizado o cídadâo
gos 152 e 153 da Constituição, decreta:
brasileiro -João ,d~ Macedo Línharas a
pesquisar.
calcário e rassocíados em
Art. 1.0. 'Fica autorizado o cidadão
terrenos de p.ropri~dade dos sucesso,
bra.~üeiro Agerior Antônio de Faria,'-\
res de Manuel LUlS Marques, situapesquisar mica e associados em terrer.!>"" J?-o imóvel denominado Palma, no
nos de sua propriedade situados no
dlstn~o de Vacacaí, município de São
íuaar denominado Córrego Preto, no
Gabriel, Estado do Rio Grance do
di~trito ue Moscovita. munícípn, de
Sul, numa área de cento e setenta e
Conselheiro Pena, Estado de Miu2,S
nove hectares (179 ha) delímítada por
Gerais numa área de quarenta e quaum 'retângulo que tem um vértice a
tro hectares e cinco ares (44,05ha)
c8limitadapor um polígono irregula, , setecentos 'metros (700m), :1:)' rumo
magnético sessenta e seis gráus no.
gar que tem um vértice a cento e
roeste (56° NW) do canto sudcesúe
quarenta Ir.etros (140m)
11'0 rumo
(SW) .do cemitério da Palma, e Os l~.
magnético setenta gráus nordeste ....
dos divergentes do vértice consídern(70° NE) da confluência dos córredt?, têm: ~i1 metros (l.OOOm) e rumo
gos José de Freitas e Preto, e os latrInta e coís graus e dez minutos eudos .a partir do vértice considerado,
doeste (32° lO' SW), magnético; mil
têm' Os seguintes comprimentos e ruset0C'2n~OS e noventa metros (1.790m)
mos magnéticos: seiscentos e vinte e
rumo cínqucnta e sete gráus e cíndois metros (622m), sessenta e cinco
quenta .minutos sudeste (57° 50' SE),
gráus nordeste (65° NE); cento e otmagnetwo..
..
tenta e oito metros (188m), sessenta
0
Art. 2.°. O titulo da autorízaçâo de
e ctrêsvgráus vsudeste (63 S'E); quapescuísa, que será uma via autêntica
trocentos e cínquenta metros .cste
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
(E);' trezentos e clnquenta e dois me;
setecentos e noventa cruzeiros <Cr$
tros (352m), norte (N); mil cento e
1. 790,00} e será transcrito no livro
noventa e dois metros (1. 192m>, oespróprio da Divisão de Fomento da
tia (W); o último lado é o segmento
Produção Mineral d-o Ministério da
retilíneo que une a extremidade do
Agríoultuna.
penúltimo ao vértice de partíde..
Art. 3.°; :aevogam-se as disposições
" Art. 2.°. O título da autorização de
em eontrárto.
pesquisa, que se-rá uma via autêntica
Rio de Janeiro 24· de outubro de
dêste Decreto, pagará a taxa de qua1947, J26~0 da Independência e 59.° da
trccentos e cínquenta cruzeiros (Cr$
Repúblíca ,
"45000) e será transcrito no livro pró,
EURICO G. DUTRA.
prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgriculDaniel ãe Ccr.T1lalho
tura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, "24' de outubro de
1947 126.° da Indepencêncla e 59.°' d,;\

República.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de

Co1. das Leis -

coroüna

vot. VIII.

DECRETO N," 23.924 - DE 24 D~
OUTUBRO DE 1947
Autoriza o cíâcuiâc b;~:u:i?eiro
Wilson Mendes a pesquisar água
mineral no município de Astoljo
Dutra, Estado de Minas Gerais.
O' Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o' artigo
Fls.

9
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87 n.? r, e nos têrrrros dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art.. 1.0 Fica; autorizado o cíoaoãc
brasileiro Wilson Mendes a. pesquisai"
água mineral em terrenos ce sua propriedade, situados no lugar denominado varçem Alegre, distrito de Dona
Euzébia, município de Astolto Dutrai Estado de IvIlnas Gecals, muna
área de dez hectares e doze al'ê:"S . _..
(10,12 ha) delimitada por um retân-

gulo que tem um vértice :'l" quinhentos e noventa e oito metros (598m),
rumo magnético trinta e quatro gráus
sudeste (340 SE)

da confiuêncía do

córrego Vargem Alegre com o -toctrâo Lambari e 03 lados, divergentes
do vértice, considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cínquenta e emco metros' (355m), trinta e s·~is gráus
sudoeste (360 SW); duzentos. e oitenta e cinco metros (285m), cmquenta e quatro gráus sudeste (540 SE).
Art. 2.° O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma- via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e ~'e~
rã transcrito no livro proprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mmtstértc da Arrncultura.
Art 3.° Revogam-se '1S disposições
em contrário.
Rio de .Ianetro, 24 óe outubro de
J947, 126.° da Jndcpendêncía e 59.0 (13.República.
EURICO

G. DUTRA.

Insniet de Carvalho

DECRETO N.o 23.925
OUTUBRO DE

DE

24

DE

1947

EXECUTIVO

Grande do Sul, numa área de cento
e quarenta hectares (140 h'1) delimitada por, um retângulo que tem .um
vértice a cinco mil quinhentos e oitenta e seis metros (5.586m) no IU~
mo magnético sessenta e um gráus e
trinta e cinco minutos sudoeste (610
35' SW) do canto sudoeste (SW) da
sede da Estância Palma, e 'OS lados
divergentes do vértice considerado,
têm: quatrocentos metros (400m), rumo oitenta e três gráus noroeste (83°
N'\tV) magnético; três mil e quinhentos metros (3. 500m) , rumo sete gráus
succeste (7° SW) magnético.
Art. 2.0 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
e quatrocentos cruzeiros (Cr$
.
1.400,00) e será transcrito no livro
próprio dJ"), Divisá-o de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro. 24 de outubro de
1.947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N. ° 23.926

DE

24

DE

OUTUBRO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro
tâcrcoõno Alves da Rocha a pesquisar minério de ferro no .trumicípio de Matezts Leme) Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

de

go 87, n.? I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
braailelro Marcolino Alves da Rocha
,;I, pesquisar minério de ferro numa
área de trinta e dois hectares (32ha)
em terrenos c:':c: sue propriedade, no
diatrtto e município de- Mateus Leme,

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Macedo Línhares a
pesquisai' oalcárío e associados em
terrenos de propríedade dos sucessor-es de Manuel Luís Marques, situados
no imóvel denominado Estância da
Palma. no cãstrtto de Suspiro, município de São Gabriel, Estado do Rio

tada por um retângulo tendo um vórtíce no centro da tôrre número dusentes e oito (203) da linha de trans.,
mis, êc de energia elétrica dra Usina
do Gafanhoto para o Parque Industrial de Belo Horizonte e cujos lados.
divergentes co vértice considerado.
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos .metros
(soam), um grau e trinta minutos

Autoriza o cidadão brasileiro
João de Macedo Linhares a pesquisar calcário e associados no
município de São Gabriel, Estado
do Rio Grimâe do Sul.

O Presid-ente da Renública, usando da atribuição que lhe contere o
art. 8';, n.c I, da Constituição' é nos

têrmos do Decreto-Jeí n.v

1.9H~,

29 de janeiro de 196.0 (Oódlgo de Mi-

do Estado de Minas Gerais e delimi-

ATOS

DO

PODER

nordeste (10. 30' NE); quatrocentos
metros (400m)", oitenta e oito gráus

e trinta minutos noroeste (88° 30'

NW).

Art. 2.°. O título da autorlaaçâo de
pesquisa, que será 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 Mfulstérí'o da
Agricultlli'a.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° ca
República..
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO

N.O 23.927 DE
OUTUBRO DE 1947

24

DE

Autoriza o cutaaao brasileiro
Aristides- Francisco Junqueira a
pesquisar minério de ferro do_
Zomita . no município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da Repúblíoa usando

da atribuição que lhé confere o artígo 87, n." I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 c'e
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0. Fica autorízado o cidadão
brasileiro Ari,stides Francisco Junqueira a pesquisar minério d0 ferro
e dolcmita em terrenos de propriedade de Parcus Hermano, no lugar denominado Fazenda . da Vigia, distrito
de São .Julíâo, munícípí'o de Ouro
Preto, no' Estado de Minas 'Gerais,
numa área. õe trinta e um hectares
(31 ha) delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice a du,
zentos e oitenta e cinco metros ....
(285m) no rumo verdadeiro sete gráus
e quarenta e seis minutos sudeste
(7° 46' SE) do pico da pedra do Vigia
na cota. mil cento e cinqüenta (1.150),
vértdce êsse localizado também a mil
novecentos e setenta e um metros
(1.971m) no rumo verdadeiro oitenta.
e dois gráus e quar-enta e seis minutos .sudeste (820 46' SE) da confluência dos córregos Anu e Bocaína e os
lados, a partir dêsse vértice, os segulntes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e sessenta e seís
metros (766m), dois gráus e quarenta
e quatro minutos nceõcste (20 44'

EXECUTIVO

14.7

NE); quatrocentos e noventa re cinco
metros, (495m), oitenta e sete gráus e
dezesseis minutos sudeste (870 16'
SE); quatrocentos e quarenta metros
(440m), dOisgráus e quarenta e qüa.,
tro minutos sudoeste (2° 44' SW);
quatrocentos e cinquenta e .seteimetros(457:tn), cínquenta e dois graus e
quarenta e quatro minutos sudoeste
(52°44' SW); cento 0 quarenta e dois
metros (142m), setenta e' nove gráus
e quatorze minutos sudoeste
.
(79' 14' SW).
Art. 2.°. 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'
Sel'á transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mi"neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 • Revogam -se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de .raneíro, 24 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
dia República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO N.? 23.928 - DE: 24
OUTUBRO DE 1947

DE

Autoriza o cíaoaao brasileiro
Batista Anhaia de Almeida
Prado a pesquisar calcário e associados no município de Itapeva,
Estado de São Paulo.

soao

O Presidente dra República, usando
à:" atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.? l, da Constitulçâo e nos
têrmos do Decreto.Ieí n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Oórâgo de Mínas), decreta:
,AJ't. 1.°. Fioaautorizado o cidadão
brasflelro João Batista .enbere.ce Almeida Prado a pesquisar oalcárro e
associados em terrenos situados no
lugar denominado 'I'aquart-Mírtm cu
Tomé de Almeida, no dístríto e município de Itapeva, Estado de São Paulo, numa área de treze hectares e s",s~
senta ares .(13,60 ha) delímltada por
UJ11 polígono, irregular .qU0 tem um
vértice a novecentos "e 11'Cve metros e
trinta e quatr-o centímetros (909,34in)
no rumo magnético setenta e quatro
gráus e trinta e cinco minutos sudoeste (74° 35' SW) da barra do córrego
do Quintil~'l.no, afluente pela margem
direita do rio 'I'aquarl-Mlrfm, e os lados a partir do vértice considerado,
têm Os seguintes comprimentos e ru-'
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metros

(300m), oeste (W); duzentos e oiten-

ta e nove metros e oitenta .centímetros (289,BOm), quarenta gráus sudoeste (400 SW); quatrocentos e vinte e cinco metros (425m), cinco graus
sudoeste (5° SW); seiscentos e vinte
metros" (620m), quarenta gráus nor-

EXECUTIVO

Art. 3.0

Revogam-se as disposições-

em contrário.

Rio de Janeiro, 24' de outubro de
1947, 126.° da Independência e n!J,u
da "República.
El..'·RICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

dêste (400 NE); duzentos e dez me,

tros (210m),

trinta e

cinco graus

nordeste (350 NE).

Art." 2.0. O trtuio ce rautortzação de
pesquisa, que será uma, via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01"$ 300,OO) e será
trahscrtto no livro próprio da Dívísâo
de T'omento da Produção Mineral do

Mmístério -da Agricultura.
Ai'\;. 3. 0 • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jjl,neiro, 24 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da

República.

EunICO G. DUTRA,

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.929 - DE 24 DE
OUTUBRO DE 1947
Re,nova o Decreto n.o 17.929, de
28 de fevereiro de -1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 27, n.e I, da Constituição, e tendo em vista o quejüspõe o Decretolei n.c 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de .Mínas) ,.combln\'3.,do
com o Deoreto-Ieí n." 9.605, de 19 de
agôstc de 1946, decretar.

Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano- (1) nos têrmos C'9. letra b,' do art. 1;0 do Deereto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorfzação conferida ao cída.,
dão brasileiro Manuel de Oliveira pelo Decreto número dezessete mil novecentos e vinte e nove (17.929) de
vinte e oito (28) ele fevereiro de mil
novecentos e quarenta e cinco (1945)
para pesquisar quartzo e assccíauos
no munícípí., de São Paulo, do Estado
de São Paulo.
Art. 2,° A presente renovação deDecreto, 8-2rt: transcrtta mo livro próprio ca Divisão de Fomento da Produçâo Mineral do Mínlstério ría Agrrcultura, e pagará a taxa de trezentos
cruzeiros (Cr$ 300,00) .

DECRETO N.? '23.930 - DE 24 DE
OUTUBRO 'DE 1947
Renova o Decreto n.o 18.613, de
14 ae -maio de 194.5.
O Presidente da República, u.ando
1-'a atribuição que lhe contere o artigo 87, n.v r, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Icl
n.c 1. 985, de 29 de jane-iro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei n.c 9.605, doe "19 de agôstcvóe
1946,- a autorização oonrertca ao cidadão brasileiro Agenor Bcandeláría,
pelo Decreto número dezoito mil seiscentos e treza . (18.613) de quatorze
(4) de maio de mil novecentos e
quarenta e cinco (1945) para pesquí-,
Sal' argila e ..associados, no municípiode Lapa, Estado do Paraná.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará .10 taxa de trezentos .cruzeíros (CrS 300,00) e será
transcrito no livro próprí'c da Divisão
óa Fomento da Produção Mineral do

Ministério da Agrícutt.ura ,
Art. 3.° Revogam-se
ções em contrário.

as

disposi-

Rio de Janeiro, 24 de outubro 00

1947, 126.° da Independência e 59.0 da.
República.
Etmrco G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEORETO n.c 23.931 - DE 24 DE
OUTUBRO DE 1947
Retifica0 Decreto n» 19.793, de11 de outubro de 1945.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -confere o arblgo 87, n.c I, da Constituição, e tcn,
do em' vista o que dispõe o Decreto-

ATOS . DO

l:?'ODER

lei n.? 1. 985, coe 29 de janeiro de 1940
{Código de Mínas) , decreta:
Art. 1.0. Fica retificada a autor1zação conferida ao cidadão brasileiro
João José de FNitM Leal, pelo Decre..
to número dezenove' mil setecentos e
noventa e três (19.79.3), de onze (11)
de outubro de mil novecentos e quarente. e cinco «1945), que passará a
ter a seguinte redação:' Fica autorizado o 'cidadão brasileiro João José de,
p'reítas "Leal a pesquisar calcário e
associados numa área de quatrocentos
e setenta e nove hectares, noventa e
cinco ares e vinte-centíares (479,9520
oba) situada no lugar - denominado
c.erro do Baêé. distrito e munícípío
de Bagé do Estado do Ri'O Grande do
Sul e 'delimitada por um quadrilátero
que tem um vértice a mil trezentos e
trinta e seis metros e quarenta centímetros (1. 336,40m) no rumo magnético setenta' e cinco gráus e quarenta
e cinco minutos -nordeste (75° 45' NE)
do marco do serviço Geográfico do
Exército, existente no Cerro do Bagé ~ _ os lados, a partir dêsse vértice,
os s,eguintes comprimentos e rumos
magnétícos: ôoís mil novecentos e ní,
tenta e nove m-etros e trinta centíme.,
tros (2"989,30m), oitenta e três gráus
e trinta minutos sudoeste (83 0 30'

SW); dois mil e quarenta e' Seis me-

tros' e cinquenta centímetros
.
(2.046,50m), quarenta € nove gráus e
nove minutos sudoeste (49° 09' BW);
três mil quinhentos e noventâ e dois
metros e vinte centímetros
.
(3.592_20m), oitenta e nove gráus e
cínquenta minutos nordeste (89° 50'
NE); mil oitocentos e noventa e cínco metros" e oitenta centímetros ....
(1.895.S0m) vinte e sete gráus e cínquenta mínutor nordeste (27° 50' ,NE).
Art. 2:°. A presente" retíflcaçâo ' de
Decreto, não fica sujeita I:tO. pagamento da taxa prevista no art." 17
do Código de Minas.
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EXECUTIVO

Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário..
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59~0 da

República.
EURICO G. DvrRA.

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.· 23.932 - DE 24
oUTUBRO DE 1947

DE

Altera as 7'abelas Numéricas Ordiná_
rias de Bxtrtmumeràrío-mensalista:
do Quartel General e da Base Aérea
de Belém, da' 1.a Zona Aérea.

O Presidente da República. usando
da atribuição que oonrere o artigo 87,
item I, da. Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma
das. relações anexas, as Tabelas Nu-'
mérícas Ordinárias do Quartel General e da Base Aérea de Belém, da 1.6
Zona Aérea.
Parágrafo único. As funções criadas, por fôrça do .díspôsto vnêste Decreto, são exercidas pelos servidores
cujos nomes .constam da relação ane-

xa.

Art. 2:0 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Ooneígna.,
ção TI
'
Pessoal Extranumerário,
Subeonsígnação 05 - Mensalistas Anexo 13,- Mlnietério da Aeronáutica
- do Orçamento Geral da 'República
para 1947.
Art. 3.° ~te Decreto entra em 'vigor
a partir de 1 de janeiro de 1947.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1947', 126.0 da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.·

DuTRA.

Armando Trom'pbWSkY.

M:INISTERIO DA AERONAUTICC<\
l,l' ZONA AÉREA -

QUARTEL, GENERAL

~

w

<;>

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número \

de

funções- I

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

ReferênCia-)

'Tabela

Número
de

I

fu~õ~1

'/ Referência

Séries funcionais

I

Tabela

I

XIV
XIII

i

j

_Auxiliar de Escritório

I::' ::::::... :::::::.)::
4

I

\

~:::::'::'il
I

I

~I
IX I
VIII

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XII
X

3

3
4
1

IX

11

\

~C~~ta.bilidade ..AUX,i1U'.T

1

1

1

2

.. \

Telefonista

I
I

-2/.,
F=~~~::i~O=

__:

XXV

I

:: :::::::::::;:::::::::::::::.:.1

I
XI

XX

IX

VIII

8

i

VIII

__: I.........~~nt~b~lista

~

~

~

l.a

ZONA AÉREA _

BASE AÉREA DE BELÉl'.'I

Tabela Numérica Ordinária

,

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Séries funcionais

Referência

Número (
de
funções I

Tabela

Séries funcionais

I

I

I

I

I

I
1

--1
I

1
-

.•.•.•••...

- -I

~~~~~.t~

-

...........

iI

-

-

-

Ordinária

XIV

I

-

1
1

- -2

I

-2

.

1
1
3

- -5
I

I

I

I

.

\..........

I

I..

I

~et~~~~.r. . . . • . . . . . \
Dentista

I

3

--3

I
\

XVIII

Mestre

-

\

Mestre Especializado

!

....................., ..........
1.. ····························/

~~di~~~~~i~~........

g

I

XXI

. XXV
XXIV

xxm
..

(.........

~
'"

~

XX

~

Tabela

'~"

xn

I

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

I

XXIII

I

············~·············
...............................

I

1
1

Referência

XXIII
.

I

I

I

~
~
~
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DECRETO N,o 23.933 -

PODER EXECUTIVO

DE 25 DE OUTUBRO DE 1947

Concede à sociedade anônima <soou: Bowne, Inc. oi Brczil" autorização PaR
Ta continuar a funcionar na Re.pública.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima"Scott & Bowne, Inc. of Brazil", autorizada a funcionar pelo Decreto
n.c 13.440. de 12 de abril de 1922, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Seott & Bowne, Inc.
of Braztl", com sede na cidade de Doçer, Condado de .Kent, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para continuar a funcionar
na República com a alteração introduzida em seu. certificado de incorporação, por deliberação de 30 de abril de 1947, e com o aumento do capital destinado às suas operações no Brasil, de ors 70.000,00 (setenta mil cruzeiros)
p,araCrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), em virtude da' resolução
tomada pela diretoria na r-eunião realizada a 15 de maio de 1947, mediante
as cláusulas que êste acompanham, 'assinadas peio Ministro' de Estado do
Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentes. em vigor;' ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1947, 126,0 d31 Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo,
Cláusulas que acompanham' o Decreto nP 23.933, desta data
I

A "Scott & Bowne, Inc. of Brazil" é obrigada a ter permanentemente
um representante geral no Brasil, com plenos e- í'limitados-poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o
Gcvêrno, quer com particulares, podendo ser demandado e ueceber-cítacão
inicial pela- sociedade.
II
,
Todos os atos que praticar' no Brastl ficarão sujeitos únícamente às respectivas leis e regulamentos' e à jurisdição, de seus tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo algum, pOSS31 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.
III
A sociedade não poderá -realizar no Brasil os objetivos constantes de seus
estatutos que são vedados a sociedades estrangeiras, e -só poderá exercer os
que dependam de prévia permissão governamental, depois desta obtida e sob
as condições em que rôr concedida.

IV

Fic30 dependente de autorização doi Govêrno qualquer alteração que a
sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos .
.Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República se infringir esta cláusula.
V

Fica entendido que 31 autorização é dada sem prejuíso do principio de
achar-se a sociedade sujeita às disposições de direito que regem as sociedades anônímas ,
VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteje cominada
pena especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ l.000,00) a
cinco mil cruzeiros (c1'$ 5.000,00) .e, n-o caso de reincidência, com a cassação da autorização concedida -pelo decreto em virtude d-o qual baixam as
presentes cláusulas ..
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1947.
M orvan Figueiredo,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 2.° Revogam-se as disposições

DECRETO N.o 23.934, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1947

em contrário.

Abre, pelo Ministério da E~uca
ção e Saúde, o crédito esoecuü de
Cr$ 7.500.000,00, para despesas
com a execução de proarama do
Serviço Nacional de Malária.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n.c 32,
de 30 de agôsto de 1947, e tendo ouvido
o Tribun.. ,J de Contas, nos têrmos do
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade' Pública, decreta';
Artigo único - Flca aberto, pelo
Ministério da Educação e Saúde, .0
crédito especial de sete milhões e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 7,500.000,00),
para atender a despesas (Serviços e
Encargos) com a eXeCUç3G do programa do Serviço Nacional de Malária, na assistência medicamentosa anti-malárica às populações rurais do
Brasil.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

Rio de Janeiro, 27 de outubro 'de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.
Clemente

DUTRA.
Mariani.

DECRETO N.o 23.937 -r-: DE 27 DE
OUTUBRO DE 1947
Concede -reconhecimento ao GinásiO
Rui Barbosa, do Distrito Federal.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item-I, da Constituição, e nos têrmos ao artigo 72 da Lei Orgânica do
Ensine Secundário, decreta:
Art. 1.0 E" concedido reconhecimento, sob rcgtmc de íeispeção permaoen-te, ao curse, ginasial -do Ginásio Ruj
Barbosa, com sede no Distrito Federal.
Art. â.v-Revogam-se as disposições
C!'J.1 contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de

1947. 126,° da Independência e 59.° da

República.

EURICO G. DUTíl,;.

Clemente 1l/Iariani,
José Vieira Machado.

EÚRICO G.

DUTRA.

Clemente êâariami,

DEORETO N.o 23.935 - DE 27 DE
OUTUBRO DE 1947

DECRETO N.O 23.938 - DE 27 DE
OUTUBRO DE 1947

Concede, reconhecimento ao curso gi..
nasial do Ginásio Padre Antônio Vi..
eira, elo Distrito Federal.

Concede equiparação ao curso ginasiaZ
do Ginásio da Escola Normal Olavo
Bilac, de Santa Maria.

N9,O foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Não foi publicado ainda no DiárIo
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N .o 23.936 OUTUBRO DE 1947

DE

27

DE

DEORETO N.o 23.939 DE 27
OUTUBRO DE 1947

DE

Concede reconhecimento ao curso
ginasial do Ginásio de São Cristóvão, do Distrito Federal.

Auioriea o funcionamento de cursos
da Faculdade de Filosofia e Letras
de Juiz de Fora .

O Presidente da República, usando
da atríbuicão que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica do Ensino Secundário, deereta:
Art. 1.° É concedido reconhecimento,
sol regime de' inspeção permanente,
ao curso ginasial de Glnàsío de São
Ortstóvâo, - cem sccíc no DIstrito Fe-

.O Presidente da República, usando
ds atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuíção e nOS
têrmoa do" artigo 23 do Decreto-lei

deral.

n.c

421, de 11 de mato de 1938, de-

creta:

Artigo único. E' concedida autori..
zaçâo 'para o funcionamento dos our..
sos de geografia e história, de .cíênelas sociais e de letras clásstcas da
Faculdade' de Fílosof1a e Letras de
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Socíeda-

Juiz de Fora, mantida pela
de Propagadora Esdeva, com sede em
Juiz de Fora, no Estado de Mínás
Gerais.
Rio de Janeiro, 27 de outubro' de
0

1947, 126.° da Independência e 59. da
República.
EpRICO G.

DU'l'RA

Clemente Mariani.

DECRETO N.? 23.940 --.

DE

27

DE

QUTUBRO'.DE1947

Outorga a José Cambraia ou emprésa

que- organizar, concessão pura aproveitamento da energia hidráulica de

um desnível

existente no ribeirão

jaçuaeete, município de lepê, COmarca de tccncnarío, Estado de São
Paulo

O Presidente cIa República, usando
da atribuição que lhe confere o artâgo 87" inciso I, da -oonstttuíção, _e nos
têrmos do art. 150 do Código de Aguas
(Decrete n v 24.643, de 10 de Julho de
1. 934) :

Considerando que a Emprêsa José
Giorgi de Eletricidade do Vale do Paranapanema apresentou desistência do
direito de fornecer energia elétrica ao
munícíplo de Iepê, no Estado de São
Paulo;
Oonsiderando, entretanto, que a outorga de concessão de que trata 'êste
Decreto atenderá aos justos anseios
da coletividade .daquele próspero município,
Decreta:
Art. 1,0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada a J-osé Cambraia. ou emprêsa que organizai', concessão para
aproveitamento da energia hidráulica, .de um desnível existente no ribeirão -Iaguarete, município de Iepê,
comarca de Rancharia, 'Estado de São
Paulo.
§ 1,0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, por-ccastâo da aprovação
do projeto, serão determinadas a altura, de queda a aproveitar, a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O aprov-eitamento destina-se à
produção, transmissão, transformação
e distribuição doe energia elétrica, 'para
serviços públicos, par-a serviços de utilidade pública e para comércio de
energia elétrica no município de Iepê,
comarca de Rancharla, Estado de São
Paulo.

EXECUTIVO

Art. 2.° Sob pena de caducidade. do
presente título, o concessionário obri-

ga-se a:

1- - Registrá-lo na Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, era Ministério da Agricultura, 'dentro de trinta (30) dias,
após a sua publicação.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contado da data da
"aprovação da respectiva minuta pelo
.
Ministro da Agricultura.
lU _ Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Aguas, para fins de
registro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
IV - 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 .correspondentes, pelo menos, a um (1) ano de
observações:
b) planta em escala razoável do
trecho do curso d'água a aproveitar;
com indicação dos terrenos marginais
inundáveis pelo remanso da barragem:
c) estudo da acumulação e cubação
daibacla;"
d) perfil geológico do terreno no
local em que deverá ser construída a
c

barragem;
e) projeto üa barragem, épura, método de cálculo, justificação do tipo
adotada;
f) cálculos e desenhos detalhados,
em escalas razoáveis, dos vertedouros,
aduras, comportas, tomada d'água, canal de adução e castelo d'água;
g) justificação do tipo de "conduto
forçado adotado; cálculos -índíspensáveis; planta ,e perfil com tôdas as indícaçõesvnecessárlas, em escalas rezoáveis;
h) cálculos e desenhos dos pilares,
pontes e blocos de ancoragem índtspensávêís ao assentamento dos condutos forçados;
i) cálculo do martelo d'água e cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;'
.
1) justificação do tipo de turbina
adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em' múltiplos de 1(4 ou 118 até
plena carga; sentido de rotação e 1'0.tações por minuto; velocidade característica e velocidade de embalagem
ou disparo; reguladores e aparelhos de
"medição; indicação do engultmento
com 25%, 50% e 100% de varincão d")
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o·
tempo de fechamento; desecarg«-,
t do'
ho devidamente co a ,
.
n l) projeto do c~n?,l de fuga, sua
capacidade de vas ao,.
..
der
m) justificação do tipo ~de. gera _OI
d tedc: sentido de rotação; tensão,
o üên~ia e potência calculada col?
~~~ 0' que não exceda ~ 0,7; rendimento sob diferentes cargas, em multi los inteiros de 1/4 ou 118 até plen~
~ga 'respectivamente, com COS 0 _.
dos 0 = 0,8 e aos 0. =_1; re, fação da tensão e sua varraçact reg~ladores; queda de tensão de ct!rto
g. cuítc: detalhes e caracterfstícas
C
l r , pelos f a brí
fornecidos
1.lCant es:, tipo , pctência tensão, rendlmento .e acoplamento' da excitatriz; GD2 no grupo
motor gerador;
..
_
n) esquema geral das tígacões:
o) para os transformadores elevadores e abaixadores de tensao, as mesmas exigências feitas para os geradores;,
.
d
p) desenhos dos quadros
e contrôle com indicação de todos os apa-.
relhos a serem neles montados;
q) 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 geraís:
, Id d I·
r) desenho indicando a sal a .a _1:nha de alta tensão de transrmssâo,
pára-raíos, bobinas de choque e ligações contra supertensões:
s) 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;
t) projetos detalhados dos ediffcíos,
inclusive cálculo de estabilidade e discriminação dos materiais empregados;
u) orçamento detalhado para cada
um dos itens acima.
V - Obedecer,em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
determinadas pelo Ministério da Agrt-

f

Z7'

cultura.

Parágrafo único. Os, prazos· a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por -ato do Ministro da Agricultura.
.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão, será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agrlcultura.
Art. 4.° A presente concessão Vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contado da data do registro do res ..
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pectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 5.° o concessionário fica obrigado a construire manter, onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Aguas, as instalações necessárias a observações linimétricas e
medições de descarga do curso d'água
que vai utlllzar e a realizar as observações de acôrdo com as~ instruções
da mesma Divisão.
Art. 6.° Para efeito' do disposto no
art. 1.0, § 2.°, dêste Decreto, e com
fundamento na letra b do art. 3.° do
Decreto-lei n.o 5.764, de 19 de agôsto de 1943, fica o atual município de
Iepê no Estado de São Paulo, excluído da zona de fornecimento da
Emprêsa José Giorgi de Eletricidade
do Vale do Paranapanema.
Art. 7.° O capital a ser remunerado
será efetivamente invertido nas instalações do concessionário, em função
exclus'v- de sua indústria, concorrendo. deforma permanente, para
a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 8.° As tabelas de preço de
energia .aerão fixadas pela Divisão
de Aguas, no momento oportuno. e
trtenalmenta revistas de acôr-t- com
o disposto no art. 180 do Código de
Aguas, de maneira que seja sempre
proporcionada ao capital uma Justa
remuneração (item ,IIIdo citado art.
120). dentro de limites que deverão
ser estlpulados no contrato disciplinar- Q2'. presente concessão.
Art. 9.::0 Para a manutenção da integriC:s.:~'-' de", capital a que se refere
art. 7.° do presente Decreto será
criado um fundo de reserva que proverá às renovações, determinadas pela
depreciação .ou impostas por acidentes.
Parágrafo único.
A constituição
dessa reserva, que se denominará
"reserva de renovação", será realtzada 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 morüfícadas, trienalmente, na época da revisão das
tarifas.
Art. 10. Findo o prazo da concessão,
toda a propriedade do concessionário
que no momento existir em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, referente
ao aproveitamento concedido, reverterá ao Estado de São Paulo, de conformidade com o estinuladn nns Rrt.~

°

°
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165 e 166 do Código- de Águas. medi-

ante tndenízação, na base do custo
histórico, do capital não amortizado.
deduzida a reserva de renovação a
que S€ refere o parágrafo único do
art, 9.o dêst e Decrete.
§ 1.0 Se o Estado de São Paulo não
fizer uso do seu direito a essa reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal Que a
concessão seja renovada pela forma
que, no respectivo contrato; deverá
estar prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1,0 dêste
artigo, fica o concessionário obrigado
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do. Estado de São
Paulo e a entrar com o requerimento
de prorrogação da conCeSS3,Q _ou o de
desistência desta, até seis (G) meses

antes do término do respectivo prazo.
.
Art , 11. O concessionário gozará,
desde a data do registro de que trata o art. 4." e enquanto vigorar esta
COl1CeSSB,o, dos favores constantes do
Código de Aguas e das leis especiais sôbre a matér-ia.
Art. 12. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubücação.
At-t. 13. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro,27 de (n11;:i~,1';) de
1947, 126,° da Independência e 59.°
da Repúbltca .
EURICO

G. DUTRA.

Daniel

de cto-oouio.
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chado de Oliveira e representada na
planta BX· - A - 7,.347 - R, qu~ foi
devidamente aprovaria pelo Mímstro
da Agricultura. sita no lugar denominado Fazenda da Santa Cruz, Município de Três Rios, Estad r do Rio
de Janeiro, compreendida 'no plano
de Instalações do aproveitamento hídro-elétríco de Areal, cuja concessão
foi outorgada pelo. Decretó-íei .núme1'0 .7.469. de 17 de abrfl de 1$.)45.
Art , 2. o Fica a "jompanrua Brasileira de Energia Elétrica c.:; A~., CONcessionária do aproveltementc, autorizada a promovei a desapropriação da referida área, com (1 caráter
de urgência, usando da faculdade
prevista no art. 15 do citado" Decreto-lei a . :3.365, de 2J. de Junho de
1941, modificado pelo de n. o 4.152,
de 6de março de 1942.
Art.. 3. o O presente. Decreto entra..
rá em vigor' na data de sua publicação.
Art. 4, U Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
19·17, 126,0 da Independência e' 59,0
da República.
I]

EURICO G.

OUTRA.

Daniel de

Carvalho.

DECRETON,O 23,942 - DE 28 DE
OUT[JJ~UO DE 1947
Dispõe sóbre a criação âeDeleçaçóes
permanentes do Brasil tuntoôs Nações Unidas e à União PasuimericaM.

DECRETO N. ° 23,941 OUTUBRO

DE

1947

DE

27

DE

Declara de utilidade pública e anuoríea a desapropriação' de ruma área
de terra com-preetuiuià no plano de
instalações do aproveitamento hi_dro-eiétricc de Areal, Municipio de
Três Rios e Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 151 do Código de Águas e nos
artigos 3.° e 5,o.alineas f e h, do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1. o fl declarada de utilidade
pública a área de terra com trinta
e um mil setecentos e cinqüenta metros quadrados (31. 750 mâ) , de propriedade atribuída a Emíllana Ma-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 12 do Decretolei n.? 9.121, de 3 de abril de 1946. deereta:
Art. 1. 0 Ficam criadas, com carâter permanente. Delegações do Brasil
junto às Nações Unidas e à União
Panamerlcana .
Art. 2,0 As referidas Delegações
aplirar-se-á, no que couber, o disposto para as Missões diplomáticas.
Art. 3. o O presente Decreto entrará em vigor na data da publicação,
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
..
Rio de Janeiro. 28 de outubro de
0
1947, 126, ° da Independência e 59. da
República.
EURICO G. DUTRA.

Raul Fernandes.
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DECRETO
,

-N,? 23.943 DE 28'DE
OUTUBRO D~ 1947

)ispõe' sôbre a criação da Leçaçãc do
Brasil na União sui-Atrícana

O Presidente da República, usando
ia ata-íbuiçâo que lhe confere o arágo 87, inciso I, da Constituição, e
lOS têrmos do artigo 12 do Decretolei D,O 9..121, de 3 de abril de 1946, deereta:
Art. 1. ° Fica criada a. Legação do
Brasil na União Sul-Africana, com
s-de em Pretória.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
:-D.1 vigor na data dá sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se es disposições
em contrário.
Rio' de Janeiro, 2'8 de outubro de
1947,126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Raul Fernuauies,

DEORETO N." 23.944 OUTUBRO

DE 28 DE

DE 1947

Aprova o Regimento da Seciio de
Segurança Nacional do Ministério
das Relações Exteriores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da Constdtuíção, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento,
que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, da Seção de Segurança Nacional do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2.0 Revogam-se as dlsposiôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República,
EURICO G. DUTRA,
Raul Fernandes;

REGULAMENTO INTERNO DA SE,QÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
DO MINISTJlRIO DAS RELAÇõES
EXTERIORES,
Das Finalidades

Art , 1.0 A Seção de Segurança Nacional do Ministério das Relações Exteriores. dtretnments 'subordinada ao
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,'Ministro de Estado das Relações Ex ..
terlores e em estreita colaboração com
a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, incumbe:
a) estudar, de modo geral, os problemas, que, no âmbito das atividades
específicas do Mlníetérío, em tempo
de paz ou de guerra, interessam à segurança nacíonal;
b)examinar, em tempo de .paz, 'as
questões de sua alçada, que por sua
importância devam ser convenientemente estudadas e, se possível, solucionadas dado o caso de um conflito
internacional.
Art. 2,0 A fim de criar as melhores
condições políticas para denotar o inimigo, provável ou efetivo, deverá a Seção de Segurança Nacional do Mlnís.,
térto das Relações Exteriores preparar um "plano político externo" e
quando necessário, revê-lo, para o
IDB.nt8r devidamente atualizado. .Para
tal fim:
a) estudará no situação política internacional e apresentará ao Chefe do
Govêrnosuas conclusões a respeite, a
fim de tornar possível a escolha das
hipóteses de guerra;
b) estabelecerá em tempo de guerra, a norma de ação a sertadotada
pelo Gcvêrnovbrasilelro, c-om relação
a nações não beligerantes, adversárlos prováveis e aliados previstos;
c) organizará a propaganda e a contrá-propaganda no exterior, de comum
acôrdo com o Serviço Fed-eral de Informações.
d) formulará previsões, de natureza
política, sôbre o melhor oi; mais rápido têrmo da guerra e, na medida
do possível sôbre as linhas gerais da
política internacional do país no apósguerra imediato;
e) preparará os planos de reorganização do Ministério em tempo de guerra, incluindo a eventual transformação ou supressão de órgãos existentes
e criação de novos:
f) encarregar-se-á das relações com
as organizações de ordem privada.
para sugerir as soluções adequadas às
questões de interêsse comum entre
elas e o Minlstérlo;
g) apreciará quaisquer questões que
lhe forem submetírías pel-o Ministro, e
dará parecer aôbre as mesmas;
h) promoverá as relações entre o
Ministério, a Secretaria Geral de Segurança Nacíonal.vo Estado Maior' Geral e as Seções congêneres dos demais Mínístéríos, nas matérias de sua
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competência. Nas mesmas matérias;
manterá contacto direto com as organizações ofida.is, federais, estaduais e
municipais; e com as entidades autárquicas e privadas, de objetivos afins.

Art. 8.° No impedimento do Diretor.
assumirá a Presidência, das sessões
o funcionário imediatamente mais
graduado, e assim sucessivamente.

Da organização

Art. 9.° Compete à Seção de SeguNacional do Ministério das
R21áções Exteriores:
a) Coordenar as medidas de caráter
adminístratdvc adequadas às necessidades da mobilização' nacional
na
parte xelatdva às atrfbuíçôes ,próprias
do Ministério das Relações gxterto"es'
. b\ - adotar e prescrever as medidas
:J.Ue permitam regular as questões relativas aos estrangeiros residentes' no
terrltór!o nacional, em colaboração
com os demais Ministérios e os altos órgãos da administração públíca;
c) definir os encargos especiais que
possam ser atribuídos pelo Govêmo,
mediante contrato, a estrangeiros,
principalmente os que se relacionem
com D. mobilização intelectual, técnica
e científica;
d) assegurar a defesa dos mterêases e do bom nome do 'Brasil .no
cv-vt-o internacional, sugerindo ao
Ministro de Estado medidas concernentes:
1.0 à solução dos problemas políticos e econômicos ligados à atividade

Art. 4. 0 A 8-eção de Segurança

Na~

cional do Ministério das Relações Exteriores, que funcionará sob a orientacão do Secretário Geral do Ministério,
nela representado pelo - Diretor
da
mesmavserá constituída por cinco funcionárlosvpertencentes à carreira de
Diplomata do Quadro único do Mtnistério das Relações Exteriores.
§ 1. 0 Farão parte,obrigatôl'ia~
mente, da Seção de Segurança Nacional o Chefe da Divisão política, o
Chefe da Divisão de Fronteiras e o
Chefe da Divisão Econômica.

Farão parte, igualmente, da
Segurança Nadonaldois
funcionários do Ministério, para tal
fim designados pelo .Mlnistro de Estado e nomeado por Portaria.
§ 3. ° - Exercerá as funções de Dlretoi- da Seção de Segurança Nacional, nom-eado por Decreto do Presidente da República, o Chefe da 1)1visão Política ou o funcionário para
tal, fim, designado pelo- Ministro de'
Estado das Relações Exteriores,
§- 4. ° - A Seção disporá, ainda, de
um secretário, pertencente ao Quadro único do Ministério das Relações
Exteriores e, para tal função, designado, pelo Ministro de Estado, P01;
proposta do Secretário Geral.
Art. 5, ° Os funcionários. designados
para a Seção de Segurança do Mimstérlo das Relações Exteriores
nela
desempenharão suas funções sem prcjuízo de suas obrigações normaís ,
Art. 6,° O exercício de qualquer
função na Seção de Securança Nacional do Ministério das Relações
Exteriores sei i
considerado como
serviço público de alta, relevãncie,
e nâo d2.J:<1 direito 8. remuneração
§

2,.0 -

Seção de

ou gratificação especial.

Art. 7.° Os membros da Seçi10 de
Segurança Nacional-do Minfstéi'io das
Relações Exteriores, ao sei-em erntossados. prestarão o compromisso;" sob
palavra de honra, de guardar o mais
'~-'1p]0tO signo emt6rno dos assimtos tratados pela referida Seção, e
de . emttír seus pal'8C8rCS com lealdade e sem reserves, semcre que estiverem em causa os interesses da
segurança nacional.

Da competência.

ranca

internacional:

2,° ao procedimento a adotar para
manter ínalteravel a perfeita coordenacâo entre Os planos polrtdco-mtlit9.1' e político-internacional;
'<. cz-lentação da 'propaganda no
exterior e aos processos para aumenta,' o prestigio do país no exterior;
4.° 8-S informações relativas aos problemas de fabricação, no exterior, de
matertal. de guerra;
5.° às informações acêrca do comércio internacional de armamentos
e- ao comercio internacional de matérias primas necessárias à defesa
nacional;
3.° à defesa,

.
110

quadro do comérclo de exportação de livre trânsito dos produtos cuja venda seja
necessái-ía ao ritmo da vida e desenvoivírnento econômico do país,
mesmo quando gravados com cláusulas especiais por países beligerantes.
Do' Funcumemenio.
Art. 10. Os trabalhos daSeçã.o de
Segurança Nacional do Mintstérto
das Relações Exteriores terão caráter secreto.
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Art. 11. Para o estudo dos problemas e, execução das medidas de sua
oompetêncía, poderá a Seção de Segurança Nacional do Ministério das
Relações Exteriores, quando necessário, solicitar ao Ministro' do Estado
.a colaboração l' de funcionários de
aptidões especializadas e de órgãos
administrativos e técnicos de qualquer
Ministério, outros departamentos da
administração pública, ou mesmo de
representantes qualificados de quaisquer outras atividades de caráter
particular.
Das atribuições.

Art. 12. Ao Diretor da Seção de
gegurança Nacional- do Ministério das
Relações Exteriores compete:
a) orientar todos os trabalhos da
Seção:
b) assinar todo o expediente da
Seção;
.
c) solicitar ao Ministro de Estado
tôdas as providências indispensáveis
à organização, funcionamento e desempenho das atribuições da Seção;
d) tomar a seu próprio cargo os
trabalhos da Seção que julgar conveniente e designar relatores para os
assuntos em curso.
At-t. 13. Ao Secretário da Seção
de Segurança Nacional do Ministério
das Relações Exteriores compete:
a) fazer ou mandar fazer, sob suas
vistas, o expediente da Seção;
b) organizar o arquivo da Seção;
c) manter em dia os fichários e
protocolos necessários.
Art. J.4. Aos membros da Seção de
Segurança Nacional do Ministério das
Relações Exteriores compete:
(O comparecer às reuniões;
b) relatar no prazo fixado pelo
Diretor os assuntos que lhes forem
distribuídos;
c) discutir os assuntos em plenários e dar por escrtto seus pareceres quando assim forem .solícítados
pelo DIretor da Seção e como ímpuser a natureza da matérta:
•
d) propor ao Diretor da Seção. as
medfdr- que julgarem necessárias à
boa ordem dos trabalhos.
Distribuições Gerais

Art. 15. Os trabalhos. da Seção
de Segurança Nacional têm prforída"de sôbrc Os demais de que são incumbidos normalmente os seus membras.
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Art. 1 6 - Os chefes de aervícos
do Mínlstérto das. Relações Exteriores
prestarão à Seção de Segurança Nacíonal, por solicitação desta tortas as
informações e elemento- d~ que julgue carecer para o desempenho de
suas funções.
. Art. 17. ~ ~eç,ã,? de Segurança Nacional do "Mrmstel'lo das Relações Ex-

teriores funcionará no Palácio Itamarati, em sala que lhe for' prêvíamente indicada para êsse fim.
RiO de Janeiro, 28 de outubro de
1947, -

Raul Fernandes.

DECRETO N,o 23.945 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1947
Prorroga o prazo para timctonamento da sociedade bancária que menciona e dá - outras providências. .-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 3'7 nú-i.oro I, da Constituição,
e de acôrdo c,'. :;'1 o parágrafo único
do artigo 5.° do Decreto n." 14.728,
de 16 de março de 1921, decreta:
L·~·é. t.> Fica prorrogado, por mais
dez (10) anos, o prazo para funcionamento no pais do Banco Holandü. Unido S. A., com sede em Amsterdam, Holanda, sem prejuízo do aun.ento de capital previsto para a cateCl;O,·j9..8 é-ca de operações de suas
fi1''-''<-. ., ser levado a efeito no prazo
d- ~'-~ trata o Decreto-lei n.? 7.366,
de 8 de março de 1945.
.
Art. 2. ° f::c:f-_é' Decreto entrará em
viver !la data de sua publícação ,
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em' contrário.
Rio de 'Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.
da República.
,O. DUTRA.
Fipira Machado

EURICO

Jn:<:Á

DECRETO N.? 23.946 -

DE 29 DE
OUTUBRO D:E 194.7
Autoriza estramçeiro a adquirir o 'dominio útil do terreno de. marinha,
que menciona, situado 'nesta Capital.
O Presidente da República', usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, e tendo'
em vista o art. 205 do Decreto-lei nú-
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mero 9. 7GO, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Artigo único. Fica Hylel Rapoport,
de nacionalidade polonêsa, autorizado
9, adquirir _o domínio útil do terreno
de marinha situado na Praia do zumbi n.o 12rl, Ilha do Governador, nesta
Capital, de que trata o processo protocolado no Ministério da Fazenda,
sob o TI.o 20.-598, de 1947.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e '59.° da
República,
Eunrcó G. DUTRA.
José Vieira Machado.

DECRETO N." 23.947 ~
otrruaso DE 1947

DE

29

DE

Autoriza estraruteiro a adquírir terreno
de marinha que menciona, situado
nesta Capital.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, e tendo
em vista o art. 205 'do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Artigo único; Fica Natália Mendes
Clare, de nacionalidade portuguêsa,
autorizada a adquirir de" Francisco
Santos Lima o domínio útil da fração
ideal de cinco e três mil trezentos e
sete décimos milésimos por cento
(5,3307%) do terreno de marinha sítuado na Rua Irineu Marinho e, também, na Avenida São Sebastião, freguesia da Lagoa, na Capital Federal,
formado pelos lotes ns , 245, 246, 247
e 247 bis, da quadra 10, da Urca, de
que trata o processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob' o' número
112.638, de 1945.
..

Rio .de Janeiro, 20 de outubro de
1947, 126. 0 da Independência 'e 59. 0 da
Repúbllca ,
EURICO G. DUTRA.

José Vieira Machado.

DECRETO N. o 23.948 . OUTUBRO DE 1947

DE

29

DE

Revalida a concessão outoíyada pelo
Decreto n. ° 20.357, de 8 de janeiro
de 1916, à Emprêsa Sul. Brasileira
de Eletricidade Sociedade Anônima.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que .lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e

ExECUTIVO

Considerando que o, Conselho Nacional de Aguas e Energte Elétrica
julgou conveniente a medida requerida pela emprêsa interessada, decreta:
Art. 1. o Fica revalidada a concessão outorgada à Emprêsa Sul Brasileir
de Eletricidade Sociedade
Anônima, nos têrmos do Decreto número ~O.357., de 8 de janeiro 'de 1946.
Art. 2.° A Emprêea SUl Brasileira
de Eletricidade Sociedade Anônima
fica obrigada a apresentar. em três
(3, vias, o projeto de que trata o
o inciso II do art. 2. ç, -íc Decreto
n.» 20.357,' dentro do p7.';12v de um
(1~
ano, contado a partir da data
do registro dêste Decreto ne Divisão
de /iguas do Departamento Nacional
da Produção i.v:i.ineral do Ministério
da Agrrcultura .
'
Art. 3. ° aste Decreto entrará em
vigor ria data da suá punncação .
Art. 4." Revogam-se as dispostçôes
em '. contrário.
Río de Janeiro, 29 de outubro de
194't, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 23.949 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 19.47
Renova o Decreto n.o 18. 117; de 21 de
março de 1945;

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
N.O 23.950 DE ~9 DE
OUTUBRO DE 1947

DECRETO

Renova o Decreto n.o 18.132, de
21 de março de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe O· Decreto-lei
TI.o 1.985, de29 de janeiro de 1910 <Código de Minas) combinado com o De.,
ereto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto de
1946, decreta:
Art. 1.°, Fica renovada pelo prazo
improrrogável óa um (1) ano nos
têrmcs da letra b, do art. 1.0, do Deereto-lei n." 9.605, de 19 de agosto de
194.6, a autorização conferida ao cidadão brasileiro João Teles .Ribeiro pelo Decreto número dezoito mil cento
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e trinta e dois (18.132), de vinte e
um (21) doe março de mil novecentos
e quaren ~a.. e cinco (1945) parta pesquisar minério de ouro, cassiterita e
associados no município de Piedade QO
Estado de São Paulo.
Art. 2,°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste Decreto, pagara a taxa de .míl
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Dívísâo de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
,Art. 3.°. Revogam-se as dísposdçõee
em contrário.
ruo de Janeiro, 29 doe outubro ce
1947. 126.° dra Independência e 59.° dá
Repúblíca ,

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.951 OUTUBRO DEI 1947
Renoua o Decreto
5 de abril de 1945.

DE

29

DE

n.o 18.300,

de

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I,da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-ler
nc 1.985, de 29- de janeiro de 1940
(Oócígo de Mínas) , combinado com o
Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agôatc
1946, decreta:
Art. 1.0. F:lcarenovada, por dois
anos, nos têrmos da letra a, do artigo
1.° d-o Decreto-lei n.c. 9.605, de 19 de
agôsto de 1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Antônio Pacifico Hom-em Júnior pelo Decreto
número dezoito mil e trezentos
.
(18.300), 'de cinco (5) de rabríl de mtl
novecentos e quarenta e cinco (1945),
para pesquisar minérios de ferro,
manganês e associados nos distritos
de São -Juliãc e .oongonhas do Campo, municípios de Ouro Preto e Conganhas do Campo, Estado de Minas
Gerais.
Art2.o. O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cruzeiros (Cr$ 4.950,00) e será trans..
quatro mil novecentos € cinqüenta
erito no tino próprto da Divisão de
Fomento óa Producâo Mineral do
Ministério da Agrlcúltura,
Co1. das Lei. - Vol. VIII.
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Art. 3.0. Revogam-se as dísposíções
em contrártc .
Rio de .Janefro, 29 de outubro de
1947, 126.°, da Independência e 59 ° da
República.
"'.
-EuRICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o ·23.952 OUTUBRO DE 1947

DE

29

DE

/lu~ol',iza o cidadão brasileiro
Manuel Amazonas Prausi da Silva a pesquisar areia, argila, turfa e associados no 7iwnicipio de
Sâo Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâc que lhe confere o artígo 87, n.? I, e nos têrmcs dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Manuel Amazonas Praun da
Silva a pesquisar areia, argila. turfa
e-associad-os em terrenos de sua propriedade, situados em Vila Guilherme, distrito, munícípío e Estado de
São Paulo, em seis diferentes áreas ou
lotes da rerenca Vila, perfazendo o
total de um hectare, quarenta e nove
ar~ e setenta e três centíares
.
0,4973 ha) e que têm para ponto comum de referência o ponto de cruzamento da:s Rl11..S .Ioaqu.m Ramalho e
Chico- Pontes. A prtmeíra (1.a.) área,
lote número quarenta e um m.c 41), de
trinta e oito ares e vinte' centíarcs
<0,3820 ha) , é delimitada por um poIígono que tem um vértice a quinhentos e oitenta e Um metros (581m), rumo quarenta e cinco graus e trinta e
seis minutos sudoeste (45°36' SW)
magnético, do referido cruzamento,' e
os lados, a partir do vértice considerado. têm Os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trinta e seis metIOS (36m), trinta e seis graus e vín- '
te .e cinco minutos sudoeste (36° 25,
SW); quarenta e oito metros (48m) ,
sessenta e quatro graus e cinco minutos sudeste (64° 65' SE); setenta metros, (70m) , cinqüenta graus e trinta
minutos 'sudeste (50° 30' SE); trínt:t e quatro metros (34m), trinta e
seis graus e quinze minutos nordeste
(36 e 15' NE); cento e trinta metros
(130m) , cinqüenta e cinco graus noroeste (55° NW).' A segunda (2.a) ,
lote número trezentos e setenta e seta
(n,o 376), de dezoito ares e quarenta e

dois centrares (0,1842 ha) , é delimitada por um polígono que tem um vérttFlll. 10

162

ATOS

DO

PODER

ce a duzentos e quarenta e um 'metro.s (241m), rumo setenta e um graus
e quarenta minutos sudeste (710 40'
SE)

magnético, do TeferMo cruza-

mente e os lados, a .partlr do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: ·sessenta e quatro metros (64m) , trinta e
seis graus e vinte e cinco minutos ~U_
doeste (360 25' SW); vinte e oito metros (28m) cinqüenta e cinco graus
sudeste 55° SE); sessenta e quatro
metros (64m) , trinta e quatro graus
nordeste (340 NE); vinte e oito metros (28m), cínquenba e cinco graus
noroeste (550 NW); A terceira (s.a) ,
lote númer-o trezentos e setenta e cinco (n.v 375) ,de vinte e nove ares ...
"(0,29 ha) , é delimitada por uni polígono que tem um vértice a trezentos
e sessenta e três metros (363m), rumo sessenta e nove graus e trinta ml.,
nutos suceste (69° 30' SE) magnético,
do referido cruzamento, e os lados, a
partir do vértice considerado, têm os
s-eguintes comprimentos e rumos
rnagnéüoosroítenta e oito metros ..
(88m) , trinta e quatro graus .sudoeste
(34° SW); cinqüenta e dois metros
(52m) , cinqüenta e quatro graus e
quarenta minutos sudeste (54° 40'
SE); cinqüenta e seis metros (56m) ,
trinta e quatro graus e trinta minutos nordeste (34° 30' NE); sessenta e
um metros (61m) , vinte e três graus
e vinte ,e cinco minutos noroeste (23°
25' NW), A quarta (4.a) , lote número trezentos e setenta e quatro n.? 374),
de dezesseis ares e dez centrares ., ..
(O,1610ha)"é delimitada por um polígono que tem, um vértice a quatrocentos e' cinqüenta e três metros ".
(453m), rumo setenta e dois, graus e
trinta minutos sudeste (72° 30' SE)
magnético, do referídoicruzamento. e
os laces, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cinqüenta e um
metros (51m) ,trinta e cinco graus e
quinze minutos sudo-este (35° 15, SW) ;
trinta e quatro metros (34m) cinqüenta e seis graus e cinqüenta minutos sudeste (56° 50' SE); cinqüenta e
cinco metros (55m) , trinta ,e três
graus e trinta minutos nordeste ....
(33° 30' NE); trinta e três metros
(33m), sessenta e dois grraus e trinta
e três minutos noroeste (62° 33'
NW); A quinta (s.U) , lote número quarenta e quatro (n.? 44), de
trinta e sete ares (0;37 ha) , é delímítada por um polígono que tem um
vértice a setecentos e vinte e dois metros (722m)_, rumo onze graus sudes-

EXECUTIVO

te (11° SE) magnético, do referido
cruzamento, e os lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
cem metros (100m), quarenta graus e
cinco minutos sudoeste Xéü? 05' SW);
cem metros (100m), - sessenta graus e
cinqüenta e cinco minutos sudeste
(600 55' SE); cento e doze metros
(l12m) , vinte graus e cinqüenta e
cinco minutos noroeste (200 55' NW);
a sexta (B.a), lote numero trezentos e
setenta e seis (n.? 376), óe dez ares e
sessenta e três centiares (0,1063 ha) ,
é delímitadra por um polígono que
tem um vértice a duzentos e setenta e oito 'metros (278m), rumo oitenta graus e trinta e cinco minutos sudeste (800 35' SE) magnético, do referido cruzamento, e OS lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes -comprímentos e rumos magnéticos: vinte e oito metros (28m);
trinta e um graus e vinte, cinco mlnutos sudoeste (310 25' SW); vinte e
nove metros (29m) sessenta graus sudeste (600 SE); vinte e oito metros
(28m), trinta grraus e quarentn mínu,
tos nordeste (30° 40' NE); trinta metros (30m), sessenta graus e quinze
minutos noroeste (600 15' NW).
Art. 2.°. O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
.dêste decreto; paga-rá 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. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.? 23.953 OUTUBRO DE

DE

29

DE'

1947

Autoriza os cidadãos brasiieíros
José Pacifico Homem e Antônio
Pacífico Homem Júnior a pesquisar [erro, manganês e associados
no municípío de Bruatuuiinno, Es"'tado de. Minas Gerais.

O Presidente da Repúlíca, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, n.c I, e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.°. Ficam autorizados os cidadãos brasdleíros José Pacífico' Ho-
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roem e Antônio Pacífico Homem Júnior (1 pesquisar ferro, manganês e
associados em terrenos de propriedade dos requerentes e de outros situa:'
dos .no lugar denominado Fazenda
Nhôtim, distrito e munícípíc de Brumadínho, Estado de Minas Gerais,
.numa área de quarenta e sete hectares (47 ha) delímiüada por um poíígono- irregular que tem um vértice a
duzentos e cinquenta metros (250m)
no rumo setenta e três graus noroeste (73° NW)magnético, CO canto nordeste (NE) de plataforma de embarque de minério, servida pelo desvio
da Estrada de Ferro Central do Brasil, que vai à Fazenda Nhótim, e os
lados a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rum,os magnéticos: duzentos e treze metros (213m), vinte e um graus e quarente e cinco- minutos noroeste (21°
45' NW); cento e setenta metros ....
(170m), vinte e um graus e quarenta e cinco minutos nordeste (21° 45'
NE) ; -quatrocentos e vinte e três metros (423in), oito graus e quinze mínutos. noroeste J8° 15' NW); duzentos e cinqu'3utae cinco metros
.
(255m), quinze graus -e quarenta e
cinco D1inutos noroeste (150 45' ~);
cõtente e .oito metros (88m) , quarenta e quatro graus e trinta minutos
noroeste (44° 30' ·NW); cento e oitenta I';; cinco metros, (185m), vinte e
oito graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (28° 45' SW); .cento e
cinquenta e 'Oito metros (158m), cínquenta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (59° 30' SW); quatrocentos
e dez metros (410m), cínquenta e dois
graus sudoeste (52° SW); cento e
quinze metros 015m) , nove' graus sudeste (90 SE); cento e quarenta e
cinco metros (145m), cinquenta graus
sudeste (50° SE); duzentos e setenta
metros (270m), s e t e n t a e um
graus e quinze minutos sudeste
(71° 15' SE); duzentos e vinte metros
(220m), vinte e nove graus e quarenta e cinco minutos sudeste (29° 45'
SE) ': duzentos metros (200m), dezessete graus e trinta minutos sudoeste
(17° 30' S;W); duzentos e setenta metros (270m), oitenta graus sudeste
(80° SE); cento e quarenta e cinco
metros (l45m) , vinte e quatro graus
nordeste (24° NE) .
Art. 2.°. O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autênttce dêste Decreto; pagará a taxa de
quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$
470,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pr'O-

J:!lXECUTIVO

163

dução Mineral do Miilistério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as -disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independêncía.e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

lJaniel de Carvalho.

DECRETO

N. ° 23.954 - DE
OUTUBRO DE 1947

29

DE

Autoriza o cidadão brasileiro
Adalberto Benevides Magalhães a
pesquisar lepidolita, ambligonita e
-mínéruxs associados, no município
de Cascéuel, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o.arngo 87, n.c I, .da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de 'janeiro de 1940 (Oóéigo de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
barsiledro Adalberto Benevides Magalhâes- a- pesquisar lepidolita, amblígunitae minérios associados numa área
de trinta hqetarea (30 ha) de propriedade de' D. Marta Vieira da Stl,
va, situada na localidade de Jucá,
distrito de Pitombeíras, município de
Cascável, Estado. do Ceará, delimita';"
da por, um retângulo que tem um
vértice na contluêncía do córrego de
JUCá no Rio Pírangt, e Os lados que
partem dêssa. vértice os seguintes
comprimentos 'e rumos .magnéticos:
setecentos e cinquenta metros (750m).
setenta e sete graus sudoeste (77°
SW);e quatrocentos metros (400m),·
treze graus noroeste (13° NW) .
Art. 2.°. O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagrará 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. 3.°. Revogam-se as óísposíções
em contrário.
Rio de Jan-eiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N." 23.955 OUTUBRO DE 1947
A l~toriza

cidadão

O

29

DE

DE

mos do Decreto-Iei n.? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) •

brasileiro

Amcrico cnienaenae: a pesquisar
quartzo, teuisnato e assccuuton no

o

m uricrpio de Nilc1(ii. J:stado
Rio de Ja nci:c.

do
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do ca nt.o Oc::,t-e (\\1 _) da sede do sítio
ScLdüo, e os lado;;;; divCITJ'ntt:s do v(~r
(ice COilGJ<lcrado, Li'llI: cem metros
(100m \, e ! umo tI hu.n e 11'[05 gmus e
quatorze minutos norclt'stc (33" 14'
NI';) m.umétíco ; rluzr ntos e vinte metros 12:'lim) e rumo cmou--nta e seis
graus e quarenta <, seis ·minutos 110_
rc",~;te (56') 4G' NW, magner ico ,
Art. 2.", O título c:a a ut.orizacàr, de
pr"qULsR, que será UD1R via autêntica
di,;;te dêereto, pr~g:ufl a rnxa de trezentos cr uzeíro« 'Cr$ 30000) r: será
trl.'~sc]'itG no Uno próprio da D:vis'i. o de Fomento da Produção M'rieral
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Art. 3.°. IV::vog;lln-,':r ns

Rio de JRneiro. 29 de cntubro de
10;'7. 12G.o da IndqH'ndi'rlela e 59. 0 da
nqJllblica.
G. DUTRA

Daniel dc Carvalho.

DECRETO N.o 23.956
OUTUBRO DE 1947

decreta:

Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brusí lciro Verldomar Tomlch a pesquisar quar U:o e ~"':OCi:1 ':CS (11l tcr.,
rrncs (:.evuluLn: no lu.rar (>~llC(;I:llaclo
C:~l1'l'r:~c do L8ger'U10. <Ust:.'ito {' nnmí-

ci))il~
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Art. 2°. O título da autor ;c.êC'ilo ele
qr:{' s~rá urna via n utcnüca
Derreto. pa g ará a taxa ri" qua.,
l.rccc'lllc'" p oitenta cruzr-uo.
'Cr$
43U()()j c será transcrtt., no livro prór,~io ela Divisão ele Fomento rtn Producão Mi nr ra l do Ministério da Agrir'~~:ql~i~;a.

rI",·t"

cult ura ,

Art. 3°. Revogam-se
r rn coutrár!o ,

:JS

cUspusiçôp:>

Río de Janero, 29 de outubro de
1947. 126.° da Inc~ppndên('i8. e 59." ri"
Hppúbllca.
Euruco G.

DUTRA.

Daniel de Caricin».

djspc~içü('s

crn contnlrio.

EUP-JCO

EXECUTIVO

PODER

DE

29

DE

A utO'Tiza o cidadâo /lrasileiro
Vcririomar Tomich a pcsquisar
quartzo e assoc:'(((los no Ji1U1l7f'nllO
dr. I1falcia, Fstado !Ir l"'Ul1as GerOl"::.
O Presldcn'e d" República. usando
da atribuição qUe lhe confere o altigo
87, nO I. da ConsUtuiçfw e IH'" têr-

DECRETO N.o 23.957
OUTUERO DE 1947

DE

29

DE

A uto7"i.':a o cidadão lirasileiro
Danilo
de Andrade a
lavrar
quartzo e assuciados no 1Il1lnieipio
de Bocaiúva, Estado de Minas
Gerais.
O Pre.,idente da Hepública. usando
da atribuição que lhe cClllfere o art.igo 87, 11.° I. da Ccnstituição e noo
têrmos do Decret.o-lf'l nO 1.985. de
2iJ ele j,mciro de 1910 (Cóeligo ele 1\11Il:\S), tlc{'rc::l:

Art. 1 ° Fica autorizado o cjlb.~E\o
brasilciI o DaniJo Anrlrad'~ a I:' \"mr
oU8.rtzo e associados t'o lcc-nl ~.'. !l:lnlinac!o Comechlnhar. na G::Ta do

ATOS

DO

PODER

-Oabral distrito de Vargem Mimosa.
município d-e Bocaiúva do Estado de
Minas Gerais, numa área de cem hectares e vinte ares <100,20 ha) definida por um polígono que tem um
vértice localizado à distância de du.zentos e cínquenta metros (250m) no
rumo magnético s-etenta e cinco graus
e olnquenta - minutos nordeste
.
(750 50' NW) -e - os lados, a partir dêsse - vértice, os seguintes comprrmentos e rumos magnéticos: mil e vinte metros (l.020m), cinco graus sudeste (50 SE); mil duzentos metros
(l.200m), oitenta e cinco -graus nordeste (85° NE) ; seiscentos e cínquente metro-s (65Qm), cinco graus
noroeste (50 NViT); seiscentos metros
(SOGm) ,oitenta e cinco graus sudoeste (85° SW); trezentos e setenta .me,
tros (370m)" cinco graus noroeste ..
(5° N\V); seiscentos metros (SOOm).
oitenta e cinco graus sudoeste <85 0
SW). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do.
parágrafo único do art. 28 do Código ti", Minas e dos artigos 32 33 e 34
suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo C6d1-go, não expressamente mencíonadaa
neste d-ecreto.
Art. 2.° O concessionário dra autorização fica obrtgaêo a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devídos: à União,
ao 'Estado e ao Munícípío, em cumprfment., do disposto .no art. 68 do
Código de Minas.
é

Art.. 3.° Se o concessionário da autorização . não cumprir qualquer das
cbrtgaçõe- que lhe Incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na, forma dos artigos
"37 e 38 do-Oódígu de Mínas .
.Art. 4.° As proprledaóas vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-selo para os fins 'da Lavra. na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Mínae..
Art. 5.° O concessíonárto da autortzação será fiscalizado pelo Deuartamento-Nacíonal da Produção Mineral
e gozará dos favores disctl'imim).doo
no art. 71, do mesmo Código.
Art. S.o A-autorizaçs.o de lavra terá por título êete decreto, oue ser~ _transcrito no Tivro próprio -ca Divisao de Fomento da Produção Mineral d'O. Mlnístérlo da Agricultura, após
o pagamento da taxa de dois mil e
vinte cruzeiros (Cr$ 2.020.00).
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Art. 7.0 Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59,0
da República.
'
EURICO G._ DUTRA

Daniel de Carvalho;
DECRETO N. ° 23.958 OUTUBRO DE lS47

DE

29

DE

-

Autoriza os cidadãos brasileiros
Antônio Custódio dos Reis e Sebastião Luf.-s Pinheiro a pesquisar
quartzo e associados no mumicipio de Campo Belo, Estado de Mi~
nas Gerais;
'",

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tigo87 n.c I, e nos têrmos dos ar-.
tígos, 152 e 153 da Constituição, de..
ereta:
Art. 1.0. Ficam autorizados os ctdadâos brasileiros Antônio Custódio
dos Reis e Sebastião Luis Pinheiro a
pesquisar quartzo e assocírados em
-t<:;'1·rê"110S óe sua propriedade situados
nó Iuear denominado Serra, no distrito de Cristais, município de Campo Belo, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta e quatro
hectares e cinqüenta ares <54,50 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e ses,
senta e dois metro", e cinqüenta centímetros (162,50m) no rumo magnétí..
co setenta e oíbo graus e trinta .mínutoa sudeste (78° 30' SE) da confluência dos córregos do Níco Pires e
das Tabocas, e os lados, a partir do
vértéce considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seíscentcs e oito metros e vinte centímetros (60S,20m), setenta e oito
graus e trinta minutos, sudeste (78°
30' SE); quinhentos e cinqüenta metros (55Cm) ,. sessenta e nove graus
suceste (690 SE); quinhentos metros
(500m), vinte e um graus sudoeste
(21° SW); mil cento e cinqüenta metroa (1. 150m) , sessenta, e nove graus
noroeste (69° NW); quatrocentos metros (400m) vinte e um graus nordes.,
te (21° NE).
Art. 2.0 • O titulo da. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntícu dêste Decreto pagará a taxa de
quinhentos e cinqüenta eruseiros ....
(Cl'S 550,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
ti:'!, AQ"rir.l11t.nra;
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Art. 3.°. Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.o Qa Independência e 59.0 da.
República,
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.O

23.959

DE

29

DE

OUTUBRO DE 1947

Autoriza a cidadã brasileira
Meíania Maria Verly a pesquisar
mica e associados no município
de Manhumirim, Estado de Mi-

nas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? r, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição" decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a cidadã
bnasíleíra Melania Maria Verly. a pes.
quísar mica e .aasccíados em terrenos
de sua propriedade, no lugar óenominado .Iacutínga, distrito dePresi~
dente Soares, município de Manhumirim, Estado de Minas Gerais, numa área de, dezenove hectares e vinte ares (19,20ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento e trinta e um metros Clâl m) no
rumo três .graus e trinta m-inutos sudeste (3 0 30' SE) da confluência do
córrego Jacutinga no riacho Sanglard
e os lados, cãvergentes dêese vértice,
os seguintes comprimentos e rumos:
quatrocentos e oitenta metros
.
(480m), cinco graus sudoeste (50
SW); quatrocentos metros (400m),
oitenta e cinco graus noroeste (850
NW).

Art. 2,°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros «trs 300,00') e, será
transcrito no livro próprio da Divi,
são de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 • Revogam-se as disposições
em ccntrárro .
.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.0 da Indepéndêncía e 59. 0 óa

República.

ExECUTIVO

DECRETO

N.? 23.960 DE 29
OUTUBRO, DE 1947

DE

Prorroga, por 10 anos, a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Educadora de campinas, atualmente
denominada Sociedade Rádio Educadora de Campinas S, A., para.
estabelecer uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v-L da Conatittnçâo, atendendo ao que requereu a Sociedade
Rádio "Sdueadora de Campinas S. A.
e tendo em vista o disposto no artigo 5. 0, . n. o XII, da mesma Constitui ~
ção. decreta:
.
Art. LO Fica prorrogado, por 10anos, o prazo do contrato a que se
refere o Decreto n.v L001, de 31 de
julho de 1936, celebrado entre o Govêrno Federal e a Sociedade Rádio
Educadora de Campinas, que passou
a denominar-se "Sociedade Rádio
Educadora de' Campinas S .. A. "; em
virtude de reforma c'e seus estatutos
sociais, aprovada por despacho do
Ministro da Viação e Obras Públicas, de 22 de outubro de 1940, para
estabelecimento, na cidade de Campinas,' Estado de São Paulo, .de uma
estação radiodifusora, sem direito de
exclusividade, observadas tôdas as
cláusulas que acompanharam o referido Decreto.
Art.' 2. o A concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo,
seus estatutos nem fazer, transferência de ações sem que tenha havido
prévia autorização do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 3. o A concessionária deverá
atender, quanto ao local de sua es-"
tação. ao que dispõe o artigo 57 da
Portaria n. o 269,' de 31 de março de
1936, do titular do referido Ministério, relativamente às dimensões do
terreno:
Art. '4. o Para os efeitos decorrentes
dessa -trorrogaçâo, será assinado, no
aludido Ministério, no prazo de 60
dias, a partir da' publicação dêste
Decreto no "Diário Oficial", têrmo
aditivo ao contrato de 9 de setembro
de. 1936, registrado pelo Tribunal de
Contr.s em sessão de 25 dêsse mês
.e ano.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
194'7, 126. da Independência e 59. 0
da República.
<)

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho,

EURICO

G"

DUTRA~

Clovis Pestana,

ATO.S

DECRETO N.· 23. sei O~RRo DE 194n

Torna sem efeito a

D~

supr~ssão

IX)

. PO.DER

29 DE
de um

cargo extinto

O Presidente da República. usando
da. atzíbuíçâo. que lhe confere artigo

°

87, item I; da Constituição, e tendo

em Vista o que consta do processo número 22.889-47,. do Departamento de
Administração do Ministério da Via..
ção e Obras Públiyas, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
n.v 23.869, de 17 de outubro de 1947,
na parte que suprimiu um (1) cargo
da classe E, da carreira de Telegrafista, do Quadro III --..:. Parte Suple.,
mentar - do Ministério da Viacão e
Obras Públicas, vago em 'virtud-e da
aposentadoria de José 'I'arciclo da

.oosta.

Art. '2.° Re:vogam-:-se as disposições
em' ccntráríc;
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.° 'da

Repúblíca..

EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N. o 23.962 -DE
OUTUBRO DE 1947

29 DE

Aprova projetos. e orçamentos para
execução de obras nas oficinas da
Estrada de Ferro, Noroeste do Brdsil,
situadas em Bauru.

O Presidente da Repúolica.. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição e 'tendo
em vista o disposto no artigo 8.° do
Decreto-lei n.? 4.176, de 13 de março
de 1942, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância total de Cr$ 2.3'85.244,00 ( dois mtIhões, trezentos e oitenta e cinco mil
e duzentos e quarenta e quatro cruzeiros) ,os quais com êste baixam, de;
vidamente rubricados, pare a execução
de obras de ampliação e melhoria das
oficinas centrais da Estrada de Ferro
Noroeste de Brasil, situadas em Bauru.
<Rio de Janeiro, 29 de outubro 'de
1947:126.° da Independência. e 59,0 da
Reuública.
EURICOG • DUTRA.

ClOvis Pestana.
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DJ;lCRiETO N.? 23.963 ~ DE 29 DE
OUTUBRO DE 194,7
Declara a Comqxunhià Estrada de Ferro Mossoró. desobrigada' de trafegar
o prolóngamento dessa Estrada de
p!opriedade ,da União.
O Presidente da República, usando

da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo
n.v I, da constituição e eonstderan.,
do que pelo ajuste de 23 de julho de
1919 celebrado .entre o Govérno Fe..
deral .e a concessionária da Estrada de
Ferro Mossoró, obrlgoucse a União a
construir, por administração, o pro...
longamente da Estrada a partir deMossoró, entregando-o à conceseíoná....
ria que Se obrigava ,a trafegá-lo, mediante obrigações que essa. Companhia,
.expreseamente assumiu (cláusula J[.);Considerando que a Companhia não.
cumpriu as obrigações a seu cargo;
Oonsíderando que não estipulou Co
contrato o prazo da obrigação da Companhia de trafegar o aludido prolon.,
gamento; decreta:
'Art. 1.0 Fica i CompanhIa Estirada.
de Ferro Mossoró .desobrigada de tra.,
fegar o prolongamento previsto, na
cláusula segunda do ajusteicelebrado
entre essa Companhia e o Oovêrno
Federal em 23 de julho de, 1919.
Art. 2.° O prolongamento a que se
refere o artigo anterior passa a denominar-se Estrada de Ferro Mossoró
a Mombaça e' será dirigido por um
Administrador nomeado pelo Govêmo
Federal.
'
Art. 3.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrári'O.·
.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947; 126.0 da Independência e 59,° da
República,
87,

EURICO G. DUTRA.

Clovis pestana.

DECRETO N.o '

~.9'64

OUTUBRO DE

- DE 29
1947

DE

Aprova -prcieto e orçamento para
construcão de bueiro pela Réde de
Viação paraná-Santa Catarina

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87,' n.c I, da Constituiçã-o, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância
de ors 109.930,90 (cento e nove mil
e novecentos e trinta cruzeiros e noventa centavos), os quais com êste
baixam. devidamente rubricados, para.
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a construçao C1e um bueiro duplo capeado de O,3{) fi -x 1,50 m.cem degraus,
no quilômetro 136,706 do trecho Jaguaríaíva-Marques dos Reis, da Rêde
de vtacêo. Paraná-Santa Oatarína.de;
vendo a respectiva despesa correr por
conta do "Orçamento de Inversões"
daquela Rêde, para 1948.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

ExEcUTIVO

com êste baixam, devidamente rubricados, para a construção de uma
caíxa-dágua, perfuração de um poço
e instalação de dois hidrantes e uma
bomba elétrica, no pátio da estação
de .Ioinvile, na linha São Francisco,
da Rêde de Viação paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva despesa
correr por conta do "Orçamento de
Inversões daquela Rêde, para 1948.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

Clovis Pestana.

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N,o 23.9·65

-DE

23

DE

OUTUBRO DE 1947

Aprova ·projeto e orçamento relativos

ti construçâo de espigões para âe-

tesa das Praias' de Camalaü, Ponta
do Mato e Formosa

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, n.c ·1, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam

aprovados o

projeto e o orçamento na importância de Cr$ 963.462,2ü (novecentos e
sessenta e. três mil e quatrocentos e
sessenta e dois cruzeiros e vinte centavos). os quais com êste baixam, devídamente rubricados, relativos à cons;
trução de 39 (trinta e -nove) espigões
de madeira, tipo "Case", para a defesa contra a erosão das Praias de
Camalaú, Ponta do' Mato e Formosa,
nas proximidades de Cabedêlo, nc Estado da Paraíba.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
194-'7, 12B.o da Independência e 59.°
. da República.
EURICo G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N.O

23.966 -

OUTUBRO DE

DE

29

DE

1947

Apróva projeto e orça/mente para coastrução de caixa-tuutúa e outros serviços na estação de -Ioinuiíe, pela
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o' artigo 87, n.v J, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e c orçamento na importância
de Crê 161.856,80 (cento e sessenta e
um mil e oitocentos e cinqüenta e seis
cruzeiros e oitenta centavos), os quais

D:ECRE'l'<j, N.o

23.967 - DE 29· DE
1947

O\'JTUBRO DE

Aprova -proieto e orçamento para
construção a'e. uma caixa dágua na
estação de 161,{Jorã, na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artlgo 87, número I, da Constituição, de..
ereta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto 'e o orçamento na importância
de Cr$ 115.566,00 (cento e quinze mil
e quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), os quais com êste baixam,' devidamente rubricados, para a construção de uma caixa dágua em concreto
armado, no pátio da estação de Ibíporã, quilômetro 195,189, da linha Ourfnhos-Apucarana, da Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina, devendo a
respectiva despesa correr por conta
do' "Orçamento de Inversões" daquela
Rêde, para' 1948.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.O 23.968 OUTUBRO DE 1947

DE

29

DE

Aprova projeto e orçamento para cons ..
trução de estrada de acesso ao pátio
da estação de Pôrta União da Vitória, na Rêde de Viacão Paraná-San·
ta Catarina.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go·87, número I, da Constituição, deereta:
Artigo único. .r'icam aprovaaos o
projeto e o orçamento na importância
de Cr$ 60.465,70 (sessenta mil e quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros
e setenta centavos), os quais com este
baixam, devidamente rubricados, para
a construção de uma estrada de acesso ao pátio da estação de Pôrto União
da Vitória, na linha jtararé-Ijruguaí,
da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva- despesa
correr por conta do "Orçamento de
Inversões" daquela Rêde, para 1948.,
Rio de Janeiro. 29 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N,o 23.969
OUTUBRO DE

DE 29 DE

1947

Aprova projeto e orçamento para construção de desvio no trecho OurinhosApucarana, na Rêde de Viaçâo Paraná-:-Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, deereta:
. ~rtigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância
de Cr$ 167.359,60 (cento e sessenta e
sete mil e trezentos e cinqüenta e nove
cruzeiros e sessenta centavos) , os quais
com êste baixam, devidamente rubrfc,\tdo~, relativos à construção de um
desvto-para carregamento de combust~vÀ}S, no quilômetro 183 da linha Ourmh;os~Apucarana, da Rêde de Viação
Par_~na-Santa . Catarina, entre as estaçôes de Frei Timóteo e .Iataiztnho
devendo a respectiva despesa corre~
por conta do "Orçamento de Inversoes" daauela ~de, para 1948.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
19,17, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
Ermrco G.

DUTRA

Clcoís Pestana
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DECRETo' N.o 23.970 _ DE 29 DE
OUTUBRO DE 1947

Aprova projetos e orçamentos para a
localização de parada na WnhaJatnuníuina-Iâarquee dos Reis, na Rêâe
de Viação Paraná-Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlso 87, número I, da Constituição, de.~
ereta:
'Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importâncía de Cr$ 483. 324,40 (quatrocentos.
e oitenta e três mil. e trezentos e vinte
e quatro cruzeiros e quarenta' centavos), os quais com êste baixam, devidamente rubricados; relativos - à construçâo de edifícios, caixa dágua, desvia de cruzamento 'de trens, cêrcas e
demais obras necessárias à Iocahzação
de uma nova parada entre as estações de Arapoti e Calógeras, na linha
Jaguartaíva-Marques dos Reis, da Réde
de Viação Paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva despesa, até o limite indicado, correr por conta do
"Orçamento de Inversões" daquela
Rêde, para 1948.
Rio de Janeiro, 29 .de outubro de
1947, 12ô.o da Independência e 59.0 da

República.

EU"RICQ

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N. o 23.971. - . DE 29
OUTUBRO DE í947

DE

Declará de util'idade pública, para desaprcpriação pela Estrada de Ferro
Central do Brasil, três crecs de terreno necessurías à construçtio do pátio da Estação de Monte Azul, Estado de IVIi'nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso" I, da Constituicáo e tendo em vista odispost.o no. artigo 5.°,
letras "11" e "J", do Decreto-Ieí número 3.365,· de 21 de junho de 1941,
decrete :
Art. 1.° Ficam declaradas de utálidade, pública, para desapropriação pela
Estrada 'de Ferro Central do Brasil,
três áreas de terreno, com, respectivamente, 142. 351,84 mâ, 3'-1.587,70 m2 e
21.121,58 mz, no total de 201. li64,12 mâ,
necessárias à construção do pátio da
Estação de Monte Azul. no km. . ...
1.,354 + 296,00, Estado de Minas Ge-
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raís, representadas na planta que com
êste baixa" devidamente autenticada.
Art. 2.° Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei TI.O 3.365, de 21 de junho de
1941 e do parágrafo único do art. 1.0
do Decreto-lei TI,o 4.152, de 6 de março de 1942, é declarada a urgência da

desapropriação, ficando a Estrada de
Ferro Central do Brasil autorizada a
efetivá-Ia .
Art. 3.°0 presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29' de outubro' de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

EXECUTIVO

têrmos- do artigo 1.'\ alínea' n, do. Decreto-lei n. o 3.195,' de 14 de' aorn de
1941, decreta:
Art. 1. ° Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de
Cabineiro 'de estrada de ferro, do extinto Quadro TI do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Sebastião
Maurício da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em
'virtude do art. 5.° do Decreto-lei número 9.616, de 21 agôsto de 1945.
Art._ 2.° Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126.0 da Independência e 59.a. da
República.
EURICO G._ DUTRA.

DECRETO N. O' 23.972 OUTUBRO DE

DE

30

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. ° 3. 195, de 14 de abrfl de
1941, decreta:
Art. 1. 0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de
Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro II do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vago em virtude da
exoneração de Antônio Saraiva de
Moura, ficando sem aplicação a dotação correspondente,' em virtude do
art. 5.° do Decreto-lei n.v 9.616, de
21 de agôsto de 1946.
'
Art. 2 . ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de -Ianeíro, 30 de outubro de
1947; 126.0 da Independência e 59.a da
Retrúbhca,

EURICO G.

Clovis Pestana.

1947

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N,o 23.973 oUTUBRO DE 1947

DE

30

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atrfbulção que lhe confere o artigo 87, item I, -da Constituição, e nos

f)ECRETO N. ° 23.974 OUTUBRO DE 1947
S~pTime

cargo

DE

30

DE

extinto

'0 Presidente da República, usando
da atribuição. que .lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 1.0, .alínea n, do Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. ° Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de
Escriturário (Decreto-lei n.o 145, de
1937), do extinto Quadro n do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude do falecimento de .rurací de Figueiredo Rodrigues, devendo a dotação correspondente ser )evada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro cio referido Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126,0 da Independência e 59.a da
República,
EURICO G.

DUTR!'..

Clovis Pcstcna.

ATOS

DECRETO N. ° 2;3.975 OUTUBRO DE

DE

DO

30

PODER

DE

DECRETO N. o.'23.977 -

1947

OUTUBRO

Suprime cargos extintos

DE 30 DE

DE 1947

Suprime carçc extinto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.P 3.195, de 14 de abril de
.
1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis (6)
cargos da classe F da carreira de Escrtturárío. do extinto Quadro II do
Mínístérío da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude do falecimento
de R~undo de Siqueira Campos e
Halóee .Gress, da aposentadoria de.
Carlos Lobo Viana e da ·promoção de
.Ernesto Gomes de Lima, Jaime Figueira de Freitas e José Antônio Esteves,
devendo a dotação correspondente ser
levada, a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido Ministérto.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio 'de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126.° da Independência e .59.a da
República.
EURICO G.

171

EXECUTIVO

DUTRA.

O Presídentr, da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 87, 'item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de aortl de
1941, decreta:
Art. 1. ° 'Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de
Condutor de trem, do Quadro XI Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da promoção de João Ribeiro
de Sousa, ficando sem aplicação a
dotação correspondente, em virtude do
art. 5.° do Decreto-lei n.v 9.616, de .
21 de agõsto d~ 1946.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
em cor t .'t'6 -r; f\ ,
Rio de Janeiro, 30· de outubro de
1947; 126.° da Independência ess." da
República.
J

EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

Clovis Pestana.

DECRETO
DECRETO N .,0 23.976 OUTUBRO DE

DE

30

DE

N ••'o 23.978 OUTUBRO DE 1947

DE

30 DE"

1947
Suprime cargo extinto.

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usarmo

da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n,·do Decreto-iet.n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1. ° Fica suprlmldo um (1)
cargo da classe D da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Quadro
XI - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas',
vago em virtude da promoção de Samuel Tupinambá, ficando sem aplíca-.
ç ã o a dotação correspondente em virtude do art. 5.° do Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59.R da
R-epública.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis .Pestana.

O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, item I, da Constttuiçâo, e
nos têrmos do art. 1. o alínea n, do
Decreto-lei n .o ,3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. L ° Fica suprimido um (1)
cargo da classe F da carreira de
Mestre de linha, do Quadro XI Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da promoção de João Simplícío .de Sousa, ficando sem' aplicação a dotação correspondente, em
virtude do art. 5.° do Decreto-lei
n.c 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2;° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126.° da Independência e,59. o
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis. Pestana.

172

ATOS

DECRETO N,o 23.979 -

DE

DO

PODER

30

DE

OUTUBRO DE 1947

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo. 87, item I; da Constituição, e
nos têrmos do- art. 1.° alínea n, do
Decreto-lei n.e 3.195, de H de abril
de 1941, decreta:
.
Art. l. o Fica suprimido um (1)
cargo da classe D da carreira de
Maquinista de estrada de ferro, do
Quadro XI _ Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas, vago em virtude da promoção
de Napoleão Marques, fícando sem
aplicação a dotação correspondente,
em virtude do art. 5. c do Decretole' n.e 9.616, de 21 de agôsto de
1946.
I
Art. 2. o Revogam-se as disposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, se de outubro de
1947; 126.° da Independência e 59;0
da República.
Clovis

G.

DUTRA.

DE

30

D:2

OUTlJBRO DE 1947

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo'87, item I, da Constituição, e

nos têrmos do art. 1. o alinea n, do
Decreto-lei n.c 3.195; de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. c Fica r-iprlmídc um (1)
cargo da classe D da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Qua~
dro L""'r - .Parte Suplementar -' do
Ministério da Viação e Obras PÚblicas, vago em virtude da promoção
de Aníaio Costa, ficando sem apltcacão a dotação correspondente, em
virtude do art. 5. 0 do Decreto-lei
n.c 9.6113, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as, disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1947; 126.° 'da Independência e 59.°
da República.
G.

EURICp

G.

DUTRA.

Pestana.

DECRETO N.? 23.982 DE 30 DE
OUTUBRO DE 1947
Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto.

EURICO

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artigo 87, .Item I, da Constituição, e
nos têrmoa do art. 1. o alínea n, do
Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decretar
Art. 1. o Ficam suprimidos. dC?is (2)
cargos' da classe E da carreira de
Maquinista de estrada de ferro, do
Quadro IX - Parte Suplementar -;do Ministério da Viação e Ob~s Publicas, vagos em virtude da \Iflosen.tadoria de Elísio Maraues Chagas e
da' promoção de Antônio Patricia, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do art. 5.°
do-Decreta-lei n.c 9.616, de 21 de
agôsto de 1946.
Art. 2. o Revogam-se as dísposlçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 "de. outubro de
1947; 126. o da Independêncía ' e 5&.°
da República.
Clovis

Pestana.

DECRETO N. o 23.930 -

DECRETO N. ° 23.981 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1947
Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto.

EURICO

EXECUTIVO

DUTRA.

Clovis Pestana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,' da Cons,tituição,. 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 suprimidos dois (2)
cargos da classe D da carreira de
Condutor de trem, do QuadJ;o VI Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras ~úblicas, ~ag~s
em virtude da promoçao de J?se V~
cente Filho e Raimundo Rufmo PInheiro, .ücando sem aplícaçâo a doeacão correspondente; em ví.rtude do
3ort.5.a do Decreto-lei n.c 9.616, de
, . .:
21 de agôsto de 194-6.
Art. 2.° Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio I de Janeiro, 30 de outubro de
194~t; 126.o da Independência e 59. o
da Re-pública.
I

EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pestana.

A'l'OS

DECRETO N. ° 23.983 OUTUBRO DE

1947

DE

DO

30

PODER
DE

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Cons.tituição, e
nostêrmos 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 classe E :!r carreira de Condutor de trem, do Quadro 'IX - Par-

te Suplementar ~ do Minístérfo da
Viação e Obras .Públicas, vago em
virtude do falecimento de Bíanor
Mendes de Castilho Brandão, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do art. 5. ° do
Decreto-lei TI.o 9.616, de 21 de .agôsto
de 1946.
Art. 2.° Revogam':'seas disposições

em contrárto ,

iUo de Janeiro, 30 de outubro de
1947: 126.° da Independência e 59. c
da República.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

173

EXECUTIVO

DECRETO N.023.985 ..,.-- DE 30 DE:
OUTUllRQ DE 1947
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item X, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.03.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
.
Art. 1.0. Ficam suprimidos quatro
(4) cargos da classe C da carreira de
Agente de 'estrada de ferro, do QU8r
dro VIII ~ Parte Suplementar -do
Ministério da Viação. e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Deoclécio Nunes, José Gomes Ferrei1'80" Ncméslo Lebre e Válter Santiago,
ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do .art. 5.°
do Decreto-lei n.? 9.616, de 21 de agôsto de 1946. Art. 2.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, em 30 de· outubro
de 1947;126. 6 da Independência e 59.°
da Repúblíca ,
Et)"R~CO

Pestana.

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N.? 23.984 ~ DE
OUTUBRO DE· 1947

30 DE

DECRETO N.O 23.986
OUTUBRQDE

Suprime cargo extinto

~ DE

30 DE

1947

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígc 87, item r, da Constdtuíçâo 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 D da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do Quadro VIII - Parte Suplementar' ~ do
Ministério da Viação e Obras Públícasç vago em vír'tude da promoção de
Benedito Ferreira dos Santos, ficando
sem aplicação a dotação ccrrespondente, em virtude do art. 5.° do Decreto-lei n.c 9.616, de 21 de agôsto de

O Presidente da República, usando

da atribuição "que
go 8'7, item r, da
têrmoa do art. 1.0,
to-lei TI.o 3.195, de

lhe. confere o artíConstituição e nos

alínea n, do Decre14 de abril de 1941,

decreta:

Art. 2~0; .Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, em 30 de outubro

A.rt. 1.0. Fica suprimido' um (1)
cargo da classe D da carreira de Maquinístà de estrada de ferro, do Quadro VI -:;-Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de
Benjamim Ferreira, ficando sem aplícação a dotação correspondente, em
virtude do art. 5.° do Decreto-lei- n.?
9.616, de 21 de agosto de 1946.·
Art.,2.0. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de outubro

de 1947;126.° da Independência e 59.0
. da República.

de 1947;125.° da Independência e 59.0
da República.

194.6.

Emuco G. DUTRA

EuRICO G. DUTRA

Clovis Pestana

Clo'Vis Pestana

174

ATOS

DO

DECRETO N. o 23.987 _. D:E 30
OUTUBRO DE 1947

PODER

DE

Extingue cargos excedentes
O Presidente . "da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constitulçãc .e nos
termos do art. 1.0, alínea a, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0. Ficam extintos dois (2) cargos da, classe E da carreira de Escriturário", do Quadro VI - Parte .Permanente - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude
da promoção de- Aloísio Cavalcanti e
Raimundo do Carmo 'Chaves, devendo
a dotação correspondente ser levada
a érédíto da Conta Corrente "do mesmo Quadro do referido Ministério.

. Art. 2.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de outubro
de 1947;126.° da Independência e 59.°
da República.
EL'RICQ G. DUTRA
Clovis Pestana

DECRETO N.? 23.988 -

DE

30 DE

OUTUBRo DE 1947
Suwime cargos extintos

Presidente da, República, usando
atribuição -que lhe confere o artigo 87, ttem I, 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 três (3)
cargos da classe D 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' Glícérfo
Afonso de Almeida, José Mendes Pereira e Otávio Martins Carvalho, ficando sem aplicação a dotação correspondente, em virtude do art. 5.0
do Decreto-Ieí n. ° 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições
emcontrárlo.
O

da

Rio de Janeiro, em 30 de outubro
de 1947;126.° da -Jndependência e 59.0

..,'"

P<>-,.",·,'hH",..,

ExECUTIVO

DECRETO N.' 23.989 OUTUBRO DE 1947

DE

31

DE

Altera o Regulamento para a Ordem
do' Mérito Naval

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87-, § 1. ° da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Os artigos 4.0 e 10.° do Regulamento para' a Ordem do Mérito
Naval a que se refere o Decreto número 7.553, de 18 de julho- de 1941,
passam a ter a seguinte redação:
"ArL 4. ° O Quadro Ordinário
terá o seguinte efetivo:
Grã-Cruz
,
,.,..
1
Grande-Oficial
,....
8
Comendadcr

,........

18

Oficial .. '"" .......•.. ,..
Cavaleiro
,.

26
36

Art. 10. A admissão na Ordem
do Mérito Naval será feita, normalmente no grau de Cavaleiro.
Por proposta do Conselho e em
face dos serviços prestados, poderá ser conferido um dos graus
superiores, desde que não ultrapasse o equivalente à graduação.
§ 1.°,_ A equivalência será a
eguín te:"

1, o' Grã-Cruz _ Almirante "

° Grande-Oficial

- Almirante
de Esquadra e Vice-Almirante.
3. o Comenda-dor - Contra-Almirante e Capitão de
Mar e Guerra.
4,° Oficial - Oficial Superior.
5. ° Cavaleiro - Capitão-Tenente e Oficial Subalterno."

2.

Art. 2,° Ficam suprimidos do referido Regulamento o § 2. o do artigo
10 e o art. 14.
Art. 3.° rsste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de
1947, 126.° da Independência e 5~.0 da

República .

EuRICO G ..DU'IRA

EURIC9 G. DUTRA.

Clovis Pestana

Sylvio de Noronha,

ATOS

DECRETO N.". 23.990" OUTUBRO

DO

PODER

D_E31 DE

DE 1947

Aprova o Regulamento da Comissão
'Rxecutiva de Defesa da Borracha

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arclgo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
n.c 86, de 8 de setembro de 1947, decreta:
Art. 1. o Fica aprovado -o Regulamento da Comissão Executiva de- Defesa da Borracha, cria-da nos têrmos
da Lei n. o 86, de 8 de setembro de
1947, que baixa com êste Decr·eto, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda
Art. 2,° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em con"trárío.
Rio _de 3aneiro, 31 de "outubro de
1947,126,0 da .Independência e 59 o da
Repúblioa ,
.
EURICO G. DUTRA ~

José Vieira Machado.

Regulamento da Comissão Exe.
cutiva de Defesa da Borracha
CAPíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1. o A Comissão Executiva. de
Defesa da Borracha, criada nos têrmos da Lei n. o 86, de 8 de setembro
de 1947, tem por finalidade assistir e
amparar as indústrias extrativa e manufatureíra de borracha brasileira de
acordo com as atribuições que' lhe
confere a citada Lei.
CAPíTULO 11
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2, o A Comissão Executiva de
Defesa da Borracha que funcionará
sob a presidência do Ministro de Estado, dos Negócios da Fazenda, é constl-:
tuída de três membros, sendo um representante .do Banco de Crédito da
Borracha S, A., um dos produtores e
um da indústria manufatureira os
qU8.i~ serã-o nomeados por decret~ do
Presidente da- República, de acôrdo
cor~ ~s arts. 5. o e 8, o e .seu parágrafo unico ela Lei n.o 86 de 8 de setembro de 1947.
'
l'- _

EXECUTIVO

175

Paxá.grafoún!co, Dentre os mem ....
bras da Comissão Executiva da Borracha, um dêles será slmultâneamente
nomeado pelo Presidente da República
para exercer as funções de více-presí-:
dente.
CAPíTULO IH
DA COMPETÊNCIA

Art. 3.° A- Comissão Executiva de
Defesa da ~orracha compete:
a) assegurar,
por intermédio do
Banco de Crédito da Borracha S. A.,
a manutenção de estoques de borracha.
nos centros industriais, em qualidades
e 'quantidades suficientes para garantil' o pleno funcionamento dos estabelecimentos manufatureiros;
b) controlar, por intermédio da Carteira de exportação e Importação do
Banco do Brasil, S. A., a importaçã-o
de borracha, seus sucedâneos, pneumáticos e .câmaras de ar, isolados ou
fazendo parte de veículos e máquinas,
bem como dos dema-is artefatos das
matérias primas Mima citadas, para
o que estabelecerá normas ou será
obrígatõríamente ouvida em cada caso;
c) fixar, a partir de 1950,
sempre
que rôr necessário, pelo menos com
seis meses de antecedência, os preços
da borracha a serem pagos pelo Banco de crédito da Borracha, S. A., ao
produtor, e a serem cobrados pelo
mesmo Banco às indústrias manufatureiras, quer nas vendas efetuadas em
Belém, quer nas vendas efetuadas nos
próprios centros industriais;
d) verificar nas fontes de produção
os preços dos artefatos de borracha estabelecidos .pelos industriais, podendo
modificá-los -de acõrdo com as condições econômicas vigentes;
e) .' opinar sôbre. a conveniência da
instalação de novas fábricas de artefatos de borracha que pretendam estabelecer-se no pais, utilizando oa favares já previstos em lei, ficando o
Banco de Crédito .da Borracha, S. -A.
autorizado a incentivar a implantação e o desenvolvimento da indústria
manuíatureíra de artefatos de borraca na Amazônia;
j) autorizar e fiscalizar, nas indústrias manuraturetras, que já mantenham contratos de isençã.oou de redução de direitos com o Govêrno Federal, o vemprêgo de sucedâneos de
borracha, cuja utilização seja comprovadamente indispensável por motivos
de ordem técnica;
g). propor ao Poder Executivo, no
r'.ÇI.<m
de se verificar. antes de esgo-,
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prazo fixado no art. 4. 0 da
de 8 de setembro de
1947, a conveniência de ser restabelecido o regime da liberdade .das operações finais de compra e venda da
borracha, as providências para êsse
fim necessárias;
.
h). coligir e sistematizar; sclícltando aos poderes públicos, entidades
autárquicas ou a emprêsas partículares, tôdas as informações que a Comissão Executiva de Defesa da Borracha necessitar, nos têrmos do art. 7.0
da Lei que a instituiu;
L, colaborar com o Banco de CréLei

O

n . o 86,

dito da Borracha, S. A .• na fixação

dos preços da borracha a serem cobrados às Indústria- manufatureiras:
í)
tomar as providências necessárias para a organização de seus 8e1'víçbs administrativos e para dar plena execução às. Junções que 111e são
cometidas, inclusive -ealízar entendimentos com entidades públicas e" particulares objetivando a consecução
de suas finalidades.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4.° - São atribuições do. Presidente da Comissão Executiva de
Defesa .da Borracha:
a) presidir às reuniões,
b) distribuir. entre os membros da
Comissão os processos .ou matéria a
serem estudados e relatados,
C)
conceder prorrogação de prazo
para a apresentação de parecer;
d) conceder vista de processos aos
membros da Comissão;
e)
mandar organizar fi ordem do
dia das reumõe-, podendo modificála quando entender conveniente ao
andamento dos trabalhos;
submeter ;\,discllSsão e votação
as atas das reuniões e as matérias
constantes da ordem do dia, e proclamar os resultados;
.
g; participar das discussões e votações, nestas com o voto de qualí-

r

dade:
h) resolver as questões de ordem

que sejam levantadns ;
-i) fixar a data -era as sessões
ordinárias e convocar as extraordinárias, providenciando no sentido de
que os membros da Comissão sejam
avisados com a necessária antecedência;

ExEcUTIVO

j) promover as diligências que se
fizerem mister para o cumprimento
das. finalidades da Comissão;
1) resolver as questões de ordem
admínístratíva .
Art. 5. o ~ Ao Vice-Presidente -da
Comissão Executiva de Defesa da
Borracha incumbe, além de suas atribuições como membro da mesma,
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e dirigir os serviços administrativos da Comissão.
Art. 6>o Aos membros da Comissão Executiva de Defesa da' Borracha compete:
a)
comparecer às sessões, salvo
motivo de'fôrça maior, justificado
perante o Presidente;
b) estudar e relatar as matérias
que lhes forem distribuídas, dentro
de oito (8) dias a contar da data
do recebimento do processo, salvo
prcrrogaçâo requerida ao Presidente
e por êste concedida;
c) solicitar ao Presidente, quando
julgado necessário, a c'onversão. dos
processos em diligência, inclusive ·a
que possa resultar em consulta a outros membros da Comissão;
d) votar- e justificar seu voto, podendo fazê-lo em separado, se vencido, e servir como prolator da" decisão quando seu voto fôr vencedor,
mediante designação do .Presidente;
e) pedir vista em processos quando
julgar necessário, por ocasião da votação, por prazo não superior a oito
(8) dias;
f) requerer ao Presidente a convoca-·
ção de sessões extraordinárias, justificando seu pedido;
g) . assinar o livro de presença ao
comparecer às reuniões;
h) subscreveras atas depois de aprovadas.

CAPíTULO V
DAS SESSÕES

Art. 7. o A Comissão Executiva de
Defesa da Borracha reunir-se-á em
dia previamente designado pelo Presidente.
.
Parágrafo único. Quando necessário,
o Presidente, a seu juízo OU a requerimento de qualquer dos membros, convocará sessões extraordinárias.
Art. 8.° A Comissão s6 deliberará
com a presença de pelo menos dois
têrços do 'total doe seus membros,
Art. 9.° A juízo do Presidente, poderâc ccmuarecer às sessões interessa-
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dos os técnicos no assunto objeto de'
discussão.
Art. 10. De tôdas as sessões serão
lavradas atas, mesmo que não haja deliberação por falta de número, mendanando-se -sempre os nomes dos
membros' que compareceram.
Art. 11. Encerrado o debate de cada matéria em pauta, será a mesma
posta em votação, e pel,O Presidente
colhidos os votos e proclamado o resultado.
§ 1. o A votação será nominal, expressa pelas fórmulas sim ou não nos
casos de total acordo ou desacordo com
os têrmos do parecer, podendo ter lugar. nesta última hipótese, a apresentação de voto em separado.
§ 2.° Se o voto do relator fôr vencido, o Presidente designará para redigir a decisão, dentro do prazo de oito
(8) dias, o membro da Comissão cujo
voto fôr vencedor.
Art. 12. O relator da matéria sujeita a deliberação da Comissão poderá declarar-se 'suspeito ou impedido.
cabendo ao Presidente designar novo
relator.
Parágrafo único. Qualquer membro
da Comissão poderá,igualment~\ declerar-se suspeito ou impedido por oêasião da discussão ou votação.
CAPíTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 13. O Presidente solicitará ao
Poder Executivo a exoneração de qualquer membro da Comissão que deixe
de comparecer, sem motivo lustdfícado, a três (3) sessões ordinárias consecutivas, bem como a nomeação do
seu substituto. de acôrdo com o que
dispõe o art. 8.° da Lei TI.o 86, de 8
de setembro de 1947.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela
Comissão Executiva de Defesa da Borracha, em sessão plenária.
Art. ' 15. A Comissão Executiva de
Defesa da Borracha gozará de franquia
postal e telegráfica.
.Art . 16. ,O presente Regulamento entra em vigor dentro de trinta (30) dias
a contar da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de
19·:17. - José Viana Mactuuio,
Cal. das Leis - VaI. VIII.
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DECRETO

N.O 23.991 DE
DUTUBRO DE 1947

31

DE

Suspende, a título precário, a proibição de que trata o § 3.° do art. 1.0
do Regulamento aprovado pelo Decreto 11,.0 20.613, de 5 de novembro
de 1931.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 87, número l, da Constdtuíção, e
tendo em vista a escassez de sacaria
de juta para a exportação, decreta:
Art. 1.0 Fica suspensa, a título precário, a proibição constante do § 3.° do
art. LO do Regulamento aprovado pelo
Decreto n. o 20.613, de 5 de novembro
de 1931, de utilização de sacaria velha, usada e remarcada no acondicionamento dos produtos brasileiros destinados à exportação do Brasil para o
estrangeiro, que forem indicados em
portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 2.° A concessão de que trata o
art. 1.0 será revogada mediante portaria do Ministro da Fazenda, logo que
se regularize a produção nacional de
sacaria.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua-publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as díaposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de
1917, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICo G. DUTRA

José Vieira Machado
M orvan Fiaueíreâc

DECRETO N.O 23.992 _

DE

3

DE

NOVEMBRO DE 1947

Outorga à Companhia Matogrossense
de Eletricidade, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo,
concessão para distribuição de eae-çia elétrica na cidade de Maracajú,
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 10 do Decreto-lei nÚN
mero 2.281. de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 :É: outorgada à Companhia
Matogrossense de Eletricidade, com
sede em São Paulo, 'concessão para
distribuição de energia 'elétrica na cidade de Maracajú, Estado de Mato
Grosso.
Parágrafo único. A energia elétrica.
destina-se a serviços públicos, serFIs: 12
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viços de utilidade pública e comércio de energia na cidade de Maracajú .
Art. 2.o.Para os fins do artigo anterior fica a concessionária autorizada a instalar uma usina termo-elétrica.
Art. 3.° Sob pena de oaduciuade do
presente título, a concessionária obri-

Art. 8.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeíro, 3 de novembro de
1947, 126 da Independência e 59.° da
República.

I - Registrá-lo na Divisão 'de Aguas
dentro de trinta (30) dias após a sua
publicação.
II - Apresentar, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento' e oitenta

DECRETO N." 23.993 -

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

ga-se a:

(180) dias, contado da data da pu-

blicação do presente Decreto:
a) projeto. do edifício 'da usina; dados relativos à natureza do terreno
em que, serão construídos os alicerces
dds motores: projeto dos alicerces;
método de cálculo e justificação do
tipo, de ancoragem das bases dos motores aos alicerces; orçamento.
b) dados, detalhes e características
do motor Diesel, fornecidos pelos fabricantes; consumo de combustível.
c) projeto e orçamento da rêde de
distribuição.
IH - Obedecer às prescrtçôes . de
ordem técnica que forem determinadas pela Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
IV _ Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de sessenta (60)
dias.. contado da data em que rôr publicada a aprovaçâe da minuta respectiva pelo Ministro da Agrícultura .
V - Apresentar o mesmo contrato
de concessão à Divisão de Águas. pa-ra
fins de registro. dentro dos sessenta
(60) dias que
seguirem ao registro efetuado no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos a que' se
refere êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da' Agricultura.
Art. 4.0 li. presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contado da data do respectivo contrato na Divisão de Aguas ,
Art. 5.0 0$ preços para o fornecimento de energia elétrica serão fixa ..
dos pela Divisão de Aguas no monieato oportuno, e trlenalrnente revistos
de acôrdo com o disposto no art. 180
do Código de Águas.
. Art. 6.° A concessionária -ozará
desde a data do regfstro de que trata o número V, do art. 3.0 e ennuanto Vigorar esta concessão: dos favores constantes do 'Código de Águas c
das leis especíats sôbre a matéria.
Art. 7.0 O presente Decreto entrará
em v~gor na data da sua. publícacão.

se

NOVEMBRO

DE 3 DE

DE 1947

Abre, pelo Ministério' da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$
200.000,00, para pagamento. de auxílio Co Associação Brasileira de Escritores.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Leinúme..
1'0 109, de 1 de outubro de 1947, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nOE têrrnos do art. 93 do Regulamento, Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Mínístérfo da Educação e· Saúde, c crédito especial de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000.00), para atender à
despesa (Serviços e Encargos) com
o pagamento do auxílio especial concedido à Assocíaçâo Brasileira de Esentorse, na conformidade do disposto
no- art. 1. o da Le'i mencionada. '
Rio, de Janeiro,'3- de novembro de
1947, 126..o da Independência e 59. o
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente Mórieni,
José Vieira Machado
DECRETO N. o 23.994
VEMBRO DE

- -rs 4 DE NO1947
_Abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, O crédito especial. de
13.950,00, pqra pagamento de gratificação de magistério.

o-s

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 9$, de 17 de setembro de 1947,
e tendp ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 93 do Regulamento Geral ce Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministérto da Educação e saaae. o crêdito especial de treze mil novecentos
e cinqüenta .cruzeíros (Cr$ 13.950,03),
para atender ac pagamento de gratificações de magistério concedidas a
João' Capístrano Raja Gabagha, Pro-
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feasor (C. P. E'.), padrão L. do Quadl-O Suplementar do mesmo Ministério, relativas aos períodos de janeiro a março e de abril a dezembro
de 1946, conforme. dispõe o Decretolei TI.O 2.895, de 21 de dezembro de
IMO.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de

1947, 126.° da Independência

da República.
EURICO

G.

e

59.°

DUTRA.

Clemente Mariani.
José Vieira Machado.

DECRETO N." 23.995

~

e tendo OUvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93. do Regula~
menta Geral de -Contabilidade Pública, decreta:
.Al:ti.gO único. Fica aberto, pelo Minístérlo da Educação e Saúde o crédito especial de quinhentos ~i1 cruzeiros «i-s 500.000,00), para atender
à despesa (Serviços e Encargos) com
o pagamento do auxílio concedido 'ao
Hospital de Pronto Socorro da Cruz
Vermelha Brasileira, filial do Paraná.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

DE 4 DE NO'

O Presidente da República, usando
da autorização centida na Lei número 91, de 12 de setembro de 1947,
e tendo ouvldo:o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Pica. aberto, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de onze mil e setenta
e oito cruzeiros (Cr$ 11. 073,00), para
pagamento a Dona alga Salina Lacorte, Professôra referência' VIII da
Escola de Enfermeiras Ana Néri,
como indenização das despesas que
realizou nos Estados "Unidos da .êmérica do Norte, com viagens e ma.tc-ículas em Universidades daquêle
país.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de
1947, 126'. o: da Independência e 59. o
da República.
EURICO· G.

DUTRA.

Clemente Mariani.
José Vieira Machado.

DECRETO

N. o 23.996 -

VEMBRO

D~

DE 4 DE

G.

DUTRA.

Clemente 'Mariani.
José Vteira 111 achado.

VEMBRO DE 1947

Abre, pelo Ministério da Educação (
Saúde, o crédito especial de Cr$
11.078,00, para pagamento a Dona
Olga Salina Lacorte.
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DECRETO

N. o 23.997 DE 4 DE NO~
VEMBRO DE 1947

Abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$
10.962,00, para pagamento de indenização.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 78, de 29 de agôsto, de 1947,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos .do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Mlmstérío da Educação e' Saúde, o crédito especial de dez -nil novecentos
e sessenta- e dois cruzeiros (Cr$ ...
10.962,00), para atender à despesa
(Serviços e Encargos) com apagamento da indenização devida à mãe,
inválida, de Vil'gilino Ribeiro, ex-empregado do Museu do _OUJ'o, vítima
de acidente no trabalho.
Rio de Janeiro, 4 de, novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRa.

Clemente Mariani.
José- Vieira Machado.

NO~

1947

Abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$
500.000,00, 'Para pagamento de aUR
:r1lio concedido ao Hospital de
Pronto Socorro da Cruz Vermelha
erasüeíra, filial do _Paraná.

O Presidente da República, usando
da autorízaçâo contida na Lei número 90, de 12 de setembro d'e 1947

DECRETO N." 23.998 VEMBRO

DE

DE 4 DE NO-

1947

Abre, pelo Ministério da Educetç{[o e
Saúde, o crédito' especial de Cr$
267.500,00, para pagamen!o de obras
executadas em embarcq..çoes do Serviço de TranSpfJtT'Ee.
O Presidente da Renúblíca, usando

tia autcrlzaçâc çpntli:dâ na. lJei nú-
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mero 99, de 17 de setembro de 1947,

e tendo, ouvido o Tribunal de, Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Minístério da Educaçâr- e Saúde, o cré-

dito especial de duzentos e sessenta
e sete mil e quinhentos cruzeiros (Cr$

EXECtrl'IVO

de 1937, que

o cicanao oraCarvalho a comprar
pedras 'preciosas.
'R10 de Janeiro, 4 de novembro de
194'7, 126.° da Jndependêncía e 59.0
da República.
aUtorIZOU

sileiro Josias

EURICO G.

DmRA

José Vieira Machado.

267.500,00), para atender ao' paga-

mente devido ao Estaleiro watlace,
em 'Niterói, .prcveníents de obras de
reparação executadas em duas embarcações do Serviço de Transporte.
Rio, -de Janeiro, 4 de novembro de
1947, 126.° da
da República.

'IndeD8~ld2ncia

-

EURICO

G.

e 59. 0

DUTRA.

Clemente Morumi,
José Vieira Machado.

DECRETO N.o 23.999 -

DE

4

DE NO

VEMB20 DE 1947

Abre ao Congresso Nacional o crédito suplementar de ors 180.000,00,
à verba que especifica.

O Presidente da - República, usando
da" autortaacão contida na Lei número 58, de 8 de agôsto de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 92 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto ao Congresso Nacional o crédito suplementar
de cento e oitenta mil cruzeiros rors
180.000,00), em rerôrço da Verba 1
- Pessoal, Consignação IV - Indenizações, - stc, n. o 22 - Ajuda de
custo. 01 - Câmara dos Deputados,
do anexo n. o 2 do vigente Orçamento Geral da República (Lei n. ° 3,
de 2 de dezembro de 1946).
Rio de Janeiro, 4 de novembro de
·1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

José

G.

Vieira

DUTRA.

Machado.

DECRETO N.O 24.000, DE 4 DE
NOVEMBRO" DE 1947
Revoga o Decreto n.o 2.155, de 1.0 de
dezer.nbro de 1937.

DECRETO N.o 24.001,
NOVEMBRO DE

DE

4 DE

1947

Abre ao Ministério da Viação e Obra~
Publicas o crédito especial de Cr$
14.000.000,00 (quatorze munoes de
cruzeiros) para construções
rodoviárias.

O .Presídente da República, usando da autorização contida na Lei número 71, de 20 de agôsto de 1947, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do artago 93 do Regulamenta Geral de coneaoníueoe Pública, resolve abrir ao Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito aspeciat de Cr$ 14.000.000,00 (quatorze
milhôes de cruzeiros) _para atender
às despezas com o prosseguimento da
construção das estradas de rodagem
Vacarta-Lagôa Vermelha-Passo Fundo e São Paulo-Cuiabá, às quais se
destinam, respectívamente, as importâncias de .crs 6.000.000,00 (seis milhões de .cruzeíros) e Cr$ 8.000.000,OG
(oito milhões de cruzoiros) .
Rio de Janeiro, 4 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA

Clóvis Pestana
José Vieira Machado.

DECRETO N.' 24.b02, DE 4
NOVEMBRO DE 1947

DE

Aprova projeto eÓcrçamento para
construção de - trecho do ramal
Coroatá-Pedreiras, na Estrada de
Ferro São LUís-Teresina.

O Presidente da República, usan..

do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, núm-ero l, da Constituição,

decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
do da atribuição que lhe confere O
projeto e o orçamento na Impcrtân..
"artigo 87, número I, da Constituição,
cia de crs 13.202.741,60 (treze midecreta:
" lhões, duzentos e dois mil e setecenArtigo único. Fica revogado o Detos e quarenta e um cruzeiros e scsereto n.o 2.155, de 1.0 de dezembro , sente - centavos), os quafa com êste
O Presidente da República, usan-
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baixam, devidamente rubricados, para
a construção, a cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
do trecho de 25 (vinte e cinco) quiIômetros compreendido entre Barreirinha e Oantagalo, em seguimento .ao
trecho em construção entre Coroata e
"jsarreírínna, no ramal Ooroatá-PeDECRETO N.o' 24.003 -
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dreíraa, na Estrada de Ferro São
LUís-Teresina.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EuRICO

G. DUTRA

Clóvis Pestana.

DE 4 DE

NOVEMBRO

DE 1947

Dispõe eõbre a relotação do MiniStério da Justiça e Negócios Interiores

O Presidente da República, usando da atríbuíçâo que' lhe contere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, a relação das repartições atendidas
pelos cargos dos Q1l'adros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, é a seguinte:
I - Agência Nacional
II - Arquivo Nacional
IH - Colônia Penal Cândido Mendes
IV - Consultoria Geral Ida República
V - Departamento de Administração •
VI - Departamento Federal, de Segurança Pública
VII - Departamento do Interior' e da Justiça
VIII - Gabinete do Ministro
IX :...... Imprensa Nacional
X' - Penitenciária Central do Distrito Federal
XI - Policia Militar do Distrito Federal
XII - Presídio do Distrito Federal
xm - Serviço de Assistência a Menores
XIV - Serviço de Documentação
XV - serviço de Estatística Demográüea.i Mora; e Polttdca ;
Art. 2.° Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. com 6.038 cargos, sendo 4.823 na lotação permanente, 1.215 na lotação suplementar e com
a seguinte distribuição:
.

,
I

l

Lo t a

Perm.

I -. Cargos isolados, de provimento em comissão:

Chefe de Assistência Policial
.
Chefe da" Dívísíâo de Administração da Imprensa Nacional .
.
,.,
' ~
,
.
Chefe da Divisão de Produção da Imprensa Nacional]
Chefe da Garage
;
"
1
Chefe de Policia
'.. ,• ................. ~,
l

g~:i~ ~~ ~e:r~: de· ·~biid~çõ~ ·d~· iihp~e~· Ná~iõh~il
g~~f:n~~~~~:~.d:. ~~i~~~~. ~~. ~.s::~.~~~~. ~
1

:::::::::

Consultor Geral da República ..................•...... 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ç

ã

ç

Supl.
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Lotação

Perm.

I

Corregedor . . . . ...........•...................... ,
I
Delegado . . . .
I
Delegado de Polícia .': . .•...••••••.••.••..••.•...•••.. 1
Diretor . . . . ....•................•.................... I
Diretor de Museu ......•..•............................ I
Diretor de Divisão .. ,
1
'.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DiretO'r.,..Geral

~

• • .....•.•.. ', ..•.•.•••

0.0

••••••••••••••

r

Diretor de Serviço ....................•...•.•......... I

I

Total

1

I

Oargos isolados, de provimento efetivo:
~judante

de1?esoureiro ..................•........ ~

Assessor. -,
Auxiliar de Autópsia

censor ...

onere .. ,

0.00.0

.

.
:-.........•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

Chefe de Portaria
.
Chefe de Seção. '.. o • • • • • • • • o o • • • • • • • • • o • o • o o o • o , • • o • •
Comissário de Policia .,
,.,
~
Consultor Jurídico
I •••••••
Contador .. ' o o • • • • • • ' o . , • • ,
o . , . , o • • • • • • , ' ,· • • • 1
Corregedor .... , o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • , • • • • , • • o .!
Criptógrafo de Policia Politicà
o • • •-, , , • • •
Delegado de Policia ., o • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Diretor
', .. ,
o ••••• , ••••
Diretor da Escola João Luís Alves
o •• o ••••••• o
Diretor-Geral . . . . o • • o , • • • • • • • o , • • • '. o , • , , • • • , • • • • • • • •
Fiscal de Obras ..... ' o , o • • • • • • • • • • • , • o o • • o • • • • • • , • • , o •
Poguísta , o • • • o • • o. o o o • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fotógrafo .. o • • • • • • • • • • • • • • • • o
, • • • o • • • ,,·• • • 1
o ••

o ,

,

,

,

,

•••••• ,

••••• ,

••• ,

•

,

,

./

,

~~~~~;~i~ .::-. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

'1
'1

Inspetor de Polícía Politica .. o • • o • • o
o ••
Inspetor Regional . o '• • • • • • • • '. , o • • • • • o • , • • • • o • • • o • , • , . ,
Locutor' ...' ..... o • • • • : • • • • • • o • • • • • , • • • • • • • • • • • • • o • • • • • •
Maeinheírc . . , . .
, .. ,
o • o o •• , , , o , o , • , , •
Ofi<;ial de Diligência o
'., o , o • o •••••••• o
PerIto Orímínal . .
Policia Especial .. . . .
I
Prático de Farmácia
o • • • • • • • o· • • • o • • o • • o • • o • • • • I
Professor do Ensino Primário o o • , , o • , • ~ • • • • • • • • • • • • • • • ,
Redator
o .• o o . o • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Secretário . . . .
1
Subsecretário . • . . . . ,
Técnico . . . o , • • • o o • • o • o o o • • • • • o o o • o . ' . o • • o • o o • • • • • • • : •
Técnico de Artes, Gráficas
o •• o •• o •• o ••• o • , o o • o •• I
Tesoureiro o , _ • o • • • o • o • o o •.' o o o o • • • o • • o o • • o • • • o • • • o o o •
Tradutor .. o ' " o o o • • • • • • • • • • • • •
o. o o • • • • • • o, • • o • • • •
Zelador daJmprensa Nacional
o "
o ••
o

, . o,• • • • • • • • • • • • o • '.

o ••••• ,

'

•••

• • • • • • • • , o ••.•• o •• , •••• , o • ,

o o •

,

• • • • • • • • • • • • • • • • • , •• o •• ,

O"

Total

..

1
7
30
24
1
10
2
2
87

SupI.
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EXECUTIVO

Lotação

Cargos de carreira:
Agente de Policia (D.P.M.)

i

Almoxacífe ...., ...•••••••••.......••••.••••.••......•. ,

Arquivista .....•..•..................................
Arquívologísta .•.•...•.•....•••...••.....••.•••.•.... ,
Artütcc . . . . .....•...••...•.....•.••• , .•...••..•••....
Atendente
1
Auxiliar de Ensino ............•.....................•..
Bibliotecário . . . .
I
Blblíotecárío-auxlliar
1
Comissário de Polícia ......•............••............. I
Continuá ......•.••........•• ·• ....................... 1
Dactilógrafo. '......................•..••............. 1
Dactdloscoplsta . . . . ... ~ .....................•.........

g::~~st·a·_:. ::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::

11

Detetive " ..........•..............•.•................
Engenheiro . . . . •..........•.••........'....••......... I
Escriturário . . . .
;
.
.E scrivão de Policia
,
.
Estatístico ..... , •..............••......................
Estatístico-auxiliar ......•..................•....•....
Farmacêutico .. '. •
.
Grâtíco, ....•••.••...•..•••••.•..••••••..............

Guarda-Civil -.. .
< •••••••••••••••••••••••••••••
Guarda' de, Presídio
.
Inspetor de Alunos . . . .....•..........................
Maqulníata Maeítdmo . . . .
"
.
Médico .•.....•..••••••................. ; ...•..••...•.

Médico Legisla . . . .
I
Motorista . . . .
\
Oficial Administrativo .•....... .
Patrão
~
'
'•.
Polícia Especial
'.' .................•... " •. ·1
Radíotelegreãfsta ..••........ : .•..••.•............... \
Revisor de Provas ..........•.......................•..
Servente ....................•......• · .. ··············1
Técnico de Administração
:.
.
Trabalhador
'........•..•....................
Total .................•.............•...........

IV - Resumo: .
Cargos isolados, de provimento em comissão ........•..
Cargos isolados, de provimento efetivo •.. '.'
.
Cargos de carreira . . ........••..••.••...•...•........
Tolal Geral . . • . ...........•........ ,

.

Art. 3.0 Fica aprovada, na forma da relação anexa, a dlstríbuíçâo dos

cargos constantes do artigo anterior pelas repartições a que se refere o artigo
1.0 dêste decreto.
"
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Art. 4.0 N~ carreiras em que .houver, slmultâneamente, lotação permanente e lotação suplementar, os claros que se v-erificarem na lotação suplementar não poderão ser preenchidos.
-Art. 5.° zste Decreto entrará em' vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1947. 126.° da Independência e
59.0 da República.
EuRIco G. DuTRA

Benedicto Costa Netto.

t.otoçõo numérica das Repartições atendidas pelos Quadros Permanente e swplementar do Ministério ~ Justíçà e Negócios Intertoree, a que se retere
o art. 3.° do Decreto n.O 24..003, de 4 de novembro de 1947.

Lotação
Perm.
I -

Diretor-Geral .._. .

'

'.'

I

.

1 I
1 I
1. I

0.0 • • • • • • • • • ': • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • •

Diretor da Secretacía Geral

.

Cargos isolados. efetivos:

I

I

I

Redator . ~ .......•.............................'..... , I
Secretário
: ............•... 1
Locutor
_
_ .
Subsecretário .......•..................................
Chefe: .de Portaria ••••••.•• '• ..••.•....••.•..•.......•...
Chefe de Seção •..••...•.•.•••..••..•....•...••.•.. ; •..
Técnico
"
..

Total ...•.. ·
11 -

Supl.

I

Agência Nacional

Cargos isolados, em comissão:
Diretor •....•..•

\

1
1
1
1
1
1

r

3

i •••••••••••••••••••• ·•••• ;.; ••

7

~rqUiVO Nacionazj

I

Cargo isolado, em comtssão:

Dlretor do Arquivo Nacional

',' .•..

Cargos de carreira:
Arquivista ..• " ....••.•.............. ,.,
~q1;tivol~gi;sta . '.', .....•............... ·

Bíblíoteoário-Auxílíaj- . . • . ....•....••••...•..•.•.....
Dactilógrafo . . . • •.•.•.••••.•...•.•.•..•.•••..........

servente . . .
Total

[

11

1

5

10

4

2

'......•.............•..........

9

,
1

23

19
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EXECUTIVO

I~Lotação

II! -

I

Colônia Penal Cdndido Mendes

Perm.

Supl.

I

Cargo isolado, em -comíssão;
DIretor da Colônia Penal Cândido Mendes

1

1

1

1

Cargo isolado, efetivo:
Professor de Ensino, Primário

1 ••••••••••••••••• " •••••••

.

.Cargos' de' 'carreira:

II

;.1

Almoxarife • • • ..•....•.••.••.••••.•..........•..•..
Dactilógrafo . . " ...............•... ;
: .. ,"."
.
Farrna-cêutico .". . .
~................•.........
Guarda de Presídio . .
;
~
.
Médico
,
Tr~balhador . . . .
'
';' ..
o

o

••

o

o

V -

,

1

1

1

I

Cargos de carreira:
Bíblíotecárlc-Auxlliar
Continuo
"'," .........................••......
DaC~i16. grato

-"1
.

,..........••.........

Total

6

I

1

I

12

1

Consultor Geral da República .;.

"

11
1

'1

Cargo isolado, em comíssão:

nscnturárío .

1

•••••

T~;l~. ~~~;;~;~.~~~; .~. . ; . :

1
.j

'

;

.

,

1
1
2

1

5

2

Departamento de Aclministracão

Diretoria

I
I

Oargo ,iSOladO, em C O m l S S [ i . o : \

"'1

Diretor (D. A.)

Total

"I

~;~;~~~ . ~~. ;~~~:
.

I

D.A.)

1
I

'

Cargo isolado, efetivo:
Contador

1

1

Cargo isolado, em -comíssão:
Diretor de Divisão (D.P. -

1

_

"..•....

j

1

1
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Lotação
Perm.

I

cargos de carreira:
Contínuo .......•..•..••................••••...
Dactilógráto .•..••.....•..........'
,
Escriturário
'
Estatístico-Auxiliar
Médico
~

Oficial Administrativo
Técnico de Administração

Total

0.0 •••

.
.

1
1

..•.• " •.•. "\
.

..

18
39
1
5
28
5
97

DiVislúJ do Orcamento

D.A.)

1

Cargos de cerretra:

10
1
11
2

Tot.al , ••. ~ •...•.........••.•••..••..••..•...•. [

29

D.A.)

..

Ailll~::;:~~ ~~.r~~~:

I
II

1

........................................
iZe Comunicações

cargo isolado, em comissão:

4

I

2

~

1

Contínuo '••........ ;
'..•......................... 1
Dactilógrafo . . . . .............•.•....................
Escriturário ..................•. ~ •......•............
Estatístico-Auxiliar
.
;
',"
Oficial Administrativo
Técnico de AdmiI1istração
,
.
Trabalhador . • . . .•.................•...... ,.

Chefe de Serviço <S.C. -

6

II

Cargo isolado, em comissão:

.Serviço

1

2

I

Divisão do Material

Total.

I
I
,

3

I

Contínuo ........•................. , .•.............. 1
Dactilógrafo
:
1
Escriturário ......•................••.....•........•. /
Estatístíco-Auxillar .•......................•.... '
1
Oficial Administrativo
~
,
Técnico de Admlnlsbraçâo
.

Diretor de Divisão (D.M. -

I

Supl.

I

Cargo -ísolado, em connssao:
Diretor de Divisão (D.C. -

~

1
4
4

17
1
9
1

1

34

I
1

I

D.Á.) ............ • .... • .. 1

1

5

ATOS

DO

PODER

187

ExECUTIVO

Lotação

Perm.

I
I
I

Cargos de carreira:

arqwVISta

Total .....••.................•................ 1

I

Divisão de Obras

I
I
I

Cargo isola-do, em comissão:
Diretor de Divisão (D. Ob. -

1

D.A.)

Cargos isolados, efetivos:

COntador . . . . • ,
Fiscal de Obras . . . .

1
:

21

,; I

1
1

'1

1

.

'\

Artífice . . . .

,

I

,

1

Contínuo ..........•................................. l

Dactilógrafo ••••••.... "••...••......•..•.......•...... 1
Engenheiro . . . .
.
Escriturário . . . . .....•...........•............. ,
.
Oficíal Admirtlstrativo
.
Técrdco de ~drnlrUstração
.
o

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

•

,

4

1

16

10

1

OU'gOS de carreíra:
o

1
5
3

'I
1

II

Garaqe

Motorista

1

1

,
\
" ............•............

Arqutvísta

o

11

\

Cargos de carreira:

Total.

Supl.

II

·...................•............ 1

Contínuo . . . .
,
1
Dactilógrafo ..•....................................... 1
Escriturário . . . .
.
: .
Oficial Administrativo

l

••••• o . . . . o •••• o • o ••••• "

....... o .......

\1

Total ......•.........•.......•.•..•..•....•.. , ..

4

4

I
Portaria

Cargos de carreira:

~~~~~~ . : :

:::::::::::::::: :":::::::::::::::::::::::: 1

Total .................•..•. o'

••

00 • • 0 .

o. o .• o

O' 0 ••

1

2
11

13
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I
I

Departamento Federal de Segurança Pública

Cargos isolados, em comissão:
Chefe 'de Polícia .:. . . ...........••.•..•..•...... "....• 1
Diretor (I.M~L. - D.F'.S.P.) .........•.•...•..•••.... 1
Diretor <I.F.P. - D.F.S.P.) ......•........•.........
Diretor (G.C. -:- D.F.S.P.) .......•... ~ ••...•........
Diretor (E.P. - D.P.T. ..c..:.... D.F.S.P.) . .1
Diretor (S.Tp. - D.F.S.P.) .............•...........
Diretor (G.E.P. - D F.T. - D.F.S.P.) .•.........
Diretor (D.P.S. - D.F.S.P.)
~
_••.......... oI
Diretor (D.A. -D.F.S.P.)
~ .......•.........
Diretor da Colônia Correcional de Dois Rios
.

I

Diretor acrnvísão (0.1.0. , - D.F.S.P.)

.

Diretor de Divisão (D.P.T. - ·D.F.-.s.P.)
!
Diretor de I)ivisão (D.P.M. - D.F.S.P.) ..
Diretor de Museu (M.D.P.T. - D.F.S.P.)
.
Diretor de Serviço (S.M. _ D.F.S.'P.)
.
Diretor de Serviço (S.T. D.F.S.P.)
.
Delegado de Policia
.
.
Delegado (D.R.F. - D.F.S.P.>
Delegado (D.M. - D.FS.P.J ...........•....••.....
Delegado (D.e.D. -.D.F.S.P.)
.--.•...
Delegado (D.E.P. - ' D.F.S.P.J
.
Delegado (D.V .. --'- D.F.S.P.)
.
Delegado (D.S.S., - D.F.S.P.)
,.
Delegado (D.Se.P. - D.F.S.P.J .,
,
, ..•...
Corregedor (C . ....:... D.F.S.P.)
:
.
Chefe de Assistência Policial (A.P. - 'S. Tp._
D.F.S.P.)
.
Chefe da Garage (G. S.Tp. - D;F.S.P.)
.
Chefe do Serviço de Registro de Estrangeiros (S~R.E.
- D.P.M, _ D.F.S.P.J
,
.
Comandante (P.E. - a.c. - D.F.S.P.)
.

Cargos .ísoladoa, efetivos":
Corregedor (D.F.S.P.)
'
1 ••••••••••
Diretor
.
Diretor (D.F.S.P.)
,
.
Tesoureiro ..............•..................•..........
Tesoureiro (T. - D. A. - P . F. S. P.)
_.
Ajudant.e de Tesoureiro (A.T.' - D.A. - D.F.S.P.)
Chefe .............................•.....................
Chefe (D.F.S.P.)
'......•............•..
Censor. (D.F.S.P.) .................•....•............
Inspetor Regional (IR. _ D.P.M. _ D.F.S.P.)
.
Oficial de Diligência (D.F.S.P.)
.
Assessor (S.I. - D.P.S. - D.F.S.P.)
.
Assessor (S. Iv. - D .. P. S. - D. F. S. P.)
.
Inspetor de Polícia Política n.F.p. _ D.P.S. _
D.F.S.P.J
.
Delega.do de Policia (D.P. - D.F.S.P.) .•..........
Criptógrafo de Policia Política (C.P.F. - D.P.S.
D.F:S.P.)
,
,
__
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Lotação

1-Perm.
Perito Crmínal (P;C. - G.E.P. Comíssártc de Policia (D. F. S. P .)
Inspetor
Guarda Civil .cD.F.S.P.)
Polícia Especial (D.F.S.P.)
Auxiliar de Autópsia
;
Foguista

D.F.S.P.)

38

.
.
.
.

14
2
28
1

1

1

;

1
6
1
4

~~rJ~~~ir~ ~ ..: . :::":":::::'::::::::::: .:.:.. : : : : : : : : : : : : I

Fotógrafo

-., .....•..........•.

Cargos de carreira:
Agente de Policia (D.P.M.)

.

65
5

Almoxarífe ..............................•.............

. ::.:::::::::::::'::::::::::::::::,:::::::::::::

~~~m~~st~
A~e~dent.e

.:

Continuo
Dactilógrafo

,.,

,;

Dacttloscopista.
Desenhista

.

,

Detetive

,

1
1

, ......•........... ;

,

I

:

'1

< • • • • • • • • • • • •' • •

~

Escriturário

1
170

.
.

,

.rescrrvão de Policia .................•..... ,.,

1

.
;., .•....................•........ ,

Estatístico

Estatístico-Auxiliar

\

~~~~~ê~f~~f .::::::::::::::::::::'::::::::::::::::: :':.::1

Médico
, .. ,
Médico Legista. .

.
.

Motorista

.

Maquinista Marftímo
.
Oficial Administrativo ..........................•.....

Patrão ..'
Policia Especial
Radtotelegrafista

_

.
.

S~m~

;

.

Total
VII -

,
Departamento do Interior e

.

Contínuo

Dactilógrafo

Escrrturárlo

440
213
160

18
1
6

15
1
10
2

4

2
1

2.050
8

21
60
500
41

2

28
11

7

.

3.966

353

cc Justiça
1
1
1
1

_

.

1

.

7
22

.
,'

.

Oficial Administrativo .........•......................
Th~

'14
90

10
1

86

Cargos Isolados, em comlssâo:
Diretor Geral (D.I.J.)
Diretor de Divisã-o (D.A.P. - D.I.J.) .
Diretor de Divisão (D.I. - D.I.J.)
Diretor de Divisão (D.J. -D.I.J.)
. Cargos de carreira:
Arquivista

2

2

·..............• 1

Bíblíotecárío
Comissário de Policia

Supl.

.

1

68
102

1

190

ATOS

DO

PoDER

ExECUTIVO

.Lotação

Penn.

Supl.

VIII _ Gabinete do Mi'nistro
Cargo isolado, efetivo:
I

Consultor .Jurídico
'Total ...........................•.•••..•...•.....

IX -

1

Imprensa Nacional

Cargos isolados, em comissão:
Diretor (I.N.) . ,', ...................•...........••...
Diretor (Escola de Aprendizagem de Artes Gráficas)
Chefe da Divisão de Administração da I.N
.
Chefe da Divisão de Produção da I.N. ,
.
Chefe do Serviço de Publicações da 1. N
.

1
I
I

1
I

carros isolados, efetivos:
Tesoureiro (I. N .i
Ajudante de Tesoureiro

.
.

(1. N.)

Redator (I.N.)

1
3

, .•••••••...

'I'ecnlco de Artes Gráficas <I.N.)

.

1

12
1

Zelador da (I.N.) ...................•..•.............

Cargos de carreira:
Almoxarife
.
Arquivista,
, ...•..•...•..
Artífice
.
Bibliotecário
'
.
Bíbhotecárto-Auxíliar .............••...................
Continuo
.'..
Dactilógrafo
.
Escriturário
.
Gráfico
.
Médico -,
.
Motorista
'
.
Oficial Administratívo .....................•..........
Revisor de Provas
;
'
:
.
Servente
:
;
;
'.' ..
Total
X

~

.

2
1

3
6

6
2
26

2
15

-~

98

1

Cargos de carre'ira: '

êecrtturérto . . . . . . . . . . . . .. . . .. .•. . .. . • . . . . . . . . .... . . . . .

1
536

37

Penitenciária Central do Dístrito Federal

Almoxarlfe
\
,Dact~J.ógrafo
'
.-.: :.::::::
Dentista ..•...........................................

16

42

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (F.C.D.F.) ..

2

1
2
1
7

622

ATOS
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Lotação
Perm .

18

Guarda de Presídio
.
Médico
'•.•...
Motorista ...................•.....•..••.........••••..
Oficial Administrativo
'
..
Servente
.

2
2

16

Total ................................••........•
XI -

Sup ,

1
4
23

Policia Militar do. Distrito Federal

Cargo isolado, eíetrvor
pratico de Farmáela
Cargos de carreira :
Artífice
Atendente
Servente ·

1

.
/

'................................•..

'1

.

·.·.·.····

16
1
1

1

19

Total ....................•...•...................
XII -

Presídio do Distrito Federal

Cargo isolado, em comissão
Diretor (P.D.F.)

....•.....

1

Cargo Isolado, efetivo:
Diretor ... '. .....................•................... ~ .

1

Cargos de carreira:
Almoxarífe
'•........•.........
Atendente .............................•..•...••..•..••.
Dactilógrafo ...................•.........•..........•...
Escriturário
1
Parmacêutíco
.
Guarda de Presídio ........•............• '
"
Mérãco
'
.
Motorista
; ....................•.
Oficial Administrativo
.
Servente
..
Trabalhador
.

1

24

4

2
1

XlII :- Serviço de Assistência a Menores
Sede

Cargo isolado. em comissão:
1

1
1

1

17

Díreáor (<l.A.M.)

1

3
6
1

1

31

In
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Lotação
I~-I--pcrm. f Sup,
Cargos isolados, efetivos:
Professor de Ensino Primário
Diretor, da Escola João Luiz Alves

.
.

3

1

Cargos de carreira:
Almoxarífe

0.0

1

••••••••••••••••••••••••••

1
3
4

Artífice ..........•..........•••.••.••.•..•..••••.....•

Atendente .................................•....... . ..
Auxiliar de Ensino
','" ..
Dactilógrafo .:
t..
Dentista
Escriturário .....................................•.•....
Farmacêutico ;
Inspetor de Alunos ...•.... ~
"
'"
Médic~
: .............•......... "., .•..........
Motorista
'
".......•......
Oficial Admínistratívo
I
Servente .................................•..............
'Trabalhador
"
'.'
.
0.0

0'0

••••••••

•••••

0'0

0'0 • • • • • • • •

3

o' • •

1

•••••••••••••••••

j

Total

:

9
2

ao

5

2
. 2

2

8
16

.

107

37

Escola Agrícola Artur Bernardes

Cargo isolado, 'em comissão:
Diretor (E.A.A.B. _ S.A.M.)

1

Cargos isolados, efetivos:
professor dp Ensino Primário

"

1

3

Cargos de carreira:
Almoxarífe .................•.....•...••....•.••.....••

1

Artí~i.ce .•.... .'
\.,
.
AUXIlIar d-e Ensino
.
. Dactilógrafo .......................•...................
Dentista
.
Escriturário ..........................••......•...•....
Inspetor de AIUt:J.os
.
Servente
.
.
Médico .'.. ".............•.. ~

Total

1
1
1
24

I
I

1

..............................................
Escola Venceslau Braz

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (E. V. B. -

S. A. M.)

Cargos isolados, efetivos:
Professor do Ensino Primário

,

1•
5

1

.

3
1

1

ATOS
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EXECUTIVO

Lotação

cargos de carreira:
.lmoxarife ,
,
,." •.............
•rtífice
",
,
,
; .. ,..
tuxlhar de Ensino
,.,.,
' .. ' ....•... ,
.
jactdlógrato .'".,
,,
, .. , .••...............
jentísta
, ,-'...
.
.
Iscriturário " .. " ,
-.. ,.,
'
.
nsp~tor de .Alunos
:
'
.
aédlCO .•••• '., ..••..•.•....... '., .••• ', •• ' •.•••.••••••••

servente

','

Total· .'

; , . .:

,.,

.

, .......................•....

Instituto Profissional Quinze de Novembro

Cargo isolado, em comissão':
Diretor (LP.Q.N. -

S.A.M.)

1

Cargos isolados, efetivos:
Professor do Ensino Primário

2

Cargos de carreira:
Almoxarife
;........•••......
Artíflce ., .........•......•••...•...••.•....•...••.....
Auxiliar de Ensino
.
Dactilógrafo ................•............•.•.••.•••...
Dentista
.
Escriturário
.
Farmacêutico
,
.
Inspetor de Alunos..................•.............•••.
Médico
.
Motorista,
: ....•...............•....•.......
Servente .,
v,
'Trabalhador ...........................•..•...........
Total .........................................•.

XIV -

Serviço de 'Documentação

Cargo. isolado, em comissão

Diretor (S.' Doe.)

1

Cargo Isolado; efetivo

Redator ...........•'...•••.•.•.•..•.••.• . . . . . . . . .... . . . . .
Cal.
Leis - VaI. VIII.

das

1
Fls. 13

194
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Lotação

Perm.

SUp.

Cargos de carreira:
Arquivista .••.••••...••.•

__ .

Arquívologísta •....••••..•.••.••......•.••

.........•
0'0 • • • •

••••••

Bibliotecário ....•......•.•••..••
Bibliotecário-Auxiliar •••. ~ ...••....•.••••••••.• '" •.••
Dac~ilógra:fo ...•... -. ......••..

0,0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0,0

••••••••••••••••••••••

Escríturârlo ..... '. •.... " ....•..•..•• , ••..•......•.•.••
Oficial Administrativo .••'., ..••••
0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • ', • • • •

Total
XV -

Serviço

de

3

5
6

3

7
3

3
3

.

31

.

1

4

Estatística Demográfica, Moral

e Política

Cargo isolado, em comissão

Diretor (S.E.D.M.P.) -

Dire::g~e:::I~:~: .~~e.~~~

, ..••..........•••••..• 1

•. ,

1

Cargos de carreira:
Dactilógrafo .....................•..........•....•....

ESCriturário ..•.••..•..•...

_0

'"

•••

;

••••••••••

Estatístico

Servente

H

DECRETO N.' 24.004 -

DE

5

DE

Abre ao Ministério da Viàção e Obras
Públicas o crédito suplementar de
Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de
crueeirosv à verba que especifica.

•••

2
2

26
19
3

50

4

Verba 4 ---: Obras, Equipamentos e
Aquisição de Imóveis.
Dotações Di.Consignação . VI versas.
S/c n.o 12 - Obras (art. 1.0, inciso
II, alínea b, do Decreto n.c 19.815, de
16-10-4.5) .

o

Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n.o 111,
de 2 de outubro de 1947, e tendo ouvida o' Tribunal de Contas, nos termos
do art. 92 do Regulamento Geral de
Contacilídade Pública, resolve abrfr
.ao Ministério da Viação € Obras PÚblicas o' crédito suplementar de Cr$

12.000.000,00 (doze -milhões de, cruzeiros), em refôrço da Verba: 4 Obras, . Equipamentos e Aquisição de
Imóveis do Anexo- n.o 22, a que se
refere a Lei .n.e 13, de 2 de janeiro
1~47.

:.

..

NOVEMBRO DE 1947

'de

••••

.
_•........•.
.

E.statístico~Auxiliar

Total"

"

a "saber:

33 Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.
g) Obras do Rio Grande do Sul ......;
Cr$ 12.000.000,00.
Rio de Janeiro, 5 de novembrovde
1947, 126.° da Independência e 59.° da.
República:
Eurico G. DUTRA.
Clovis Pestana.
víesra Machado.

roee
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DECRETO N.o 24.005 -

DE 5 DE
1947
Abre ao Ministéri~ da Viação e Obras
públicas o crédito suplementar, de
crs 12.000.000,0,0 (doze mi?hõesde
cruzeiros), para .ateruier as obras
do Departamento NaclCY(t_al de 9 br a. s
de Saneamento na easxoaa Fiumi-

NO~rnRO DE
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Município de Nova Iguaçu, Esta.do
do Rio de Janeiro.
Rio de .Ianeírõ, 5 de novembro de
~~47R;;gb~c~~ Independência e 59. 0
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

nenee.
O Presidente da -Repúbllca, usando
da autorização contida na Lei n.? 118.
de 18 de outubro de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Contas" nos têrmos
.do art. 92 do .Regulamento Geral de.
Contabilidade pública, resolve abrir
ao Ministério da Viação e Obras PÚblícas 'o crédito suplementar de Cr$
12.000.000,00 (doze mtlhôes de cruzeiros) _ em refõrço da Verba 4 Obras, 'Equipamentos e _Aquisição de
rmovcís, do Anexo n.? 22, a que' se
refere' a Lei n,v 13, de 2 de janeiro
de 1947, a saber:
Verba 4 - Obras, ncuíoamentos e
eoutsícêo de Imóveis.
Consignação VI Dotações Diversas.
Subconsignação 12 -'- Obras (artigo
.1.°, inciso II,' alínea b, do Decreto número 19.315, de '16-10-45),
33 -~ Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.
e) Saneamento da Baixada Fluminense.
Rio de .ranetro, 5 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestorui,
José Vieira Machado.

'DECRETO N. ° 24.006 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1947
Declare sem efeito o Decreto mlmero 22.539, 4.e 1 de fevereiro de 1947.
O Presidente da República, usando
da atribuição que The confere o artigo 87, n.v I, da Conetíbuiçào e nos
têrmos do Decreto-lei n. - 1.985, de
29 de janeiro de 1910 (Código de Ml118,S) e tendo em vista o que consta
do processo DNPl\'!-1.118-Q, decreta:
Fica sem efeito o Dec-reto número
vinte e dois intl quinhentos e trinta
e nove (22.539), de um (1) de fevereíro de mil- novecentos e quarenta e sete (1947), que autorizou Kurt
Wílhelm Adalbert Vogel a pesquisar
argila, caulim, ocre e associados no

DECRE'TO N.? 24.007 -

DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1947

Concede à Sccieâtuie de Mineração e
Comércio Conceição Ltda., outoreação paia funcionar como emprêsa de
mineração.

O,.Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artlgo 87, n;'! I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Ieí
n.c 933, de 8 de dezembro de 1S!38, decreta:
Artigo único. E' concedida à 80cíedadé de Mineração e Comércio Conceição Limitada, sociedade por cota
de 'responsabilidade limitada, consti..
tuída pelo instrumento, particular de
quinze (15) de setembro de mil novecentos e quarenta e sete' (1947) ar..
curvado na Junta' Comercial de Belo
Horizonte, sob número trinta e dois
mil oitocentos e sessenta e oito
.
(32.868), em sessão de vinte e dois (22)
de setembro de mil novecentos e quarenta e sete (1947), com sede na ci..
dade de Belo Horizonte, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre O objeto da referida 3,Utonsacão.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de
194.7. 12ô.o da Independência e 59.° da
República.
EURICO G·. DUTRA

Duniet d;e Carvalho

DECRETO N. o

~~l~.

NOVEj,/i:3RO

DDS
D;,;

-

DE 5

DE

1947

Antoriza o cidadão brasileiro oruindim José O'l'lando o pesquisar dia-montee e associados no Iâumicipio
de Dísimomiisui, Estcuio de Minas
Gerais'.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Oonstdtuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n."1.985, de

196
2D
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janeiro

Minas), decreta:

de 1940

DO

PODER

(Código de

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro OrlandimJosé Orlando a

pesquís.u- diamantes e associados, em
terrenos devolutas situados no Distrito de- São JOão da Chapada, Município à0 Diamantina, EsLado de 'Mi-

nas Gerais. numa área de quatorze
hectares e vinte e seis ares (14,26
ha)

delimitada - por um potígcno ir-

regular que tem um vértice a cento
e trinta e seis meta-os (136m) no rumo
magnético "oíter ta graus, sudeste (800
SE) do ponto de' cruzamento do cór-rego Duro 'com a rodovia Caeté Mirim-São João da Chapada, e os Ia-

dos a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magaétícost : quinhentos metros
( Jrrn sete graus sudoeste {7°SW)";
trezentos e noventa e sete metros
(397m), cinqüenta e cinco graus e
quarenta e cinco minutos noroeste
(55° 45' NW); trezentos' e quinze metros (315m), sete graus nordeste (7°
NE); trezentos e cinqüenta" metros
(350m), oitenta e três graus sudeste
(83' SE) . .
.
Art. 2.° O título da autorização de

pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 200,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão' de Fomento da Produção Miner-I do Ministério da Agricultura.
Art. 8.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

Daniel de

DECRETO

DUTRA.

Carvalho.

N. ° 24.009- DE
NOVEMBRO" DE 1947

5

DE

Altera a redação de artigo de um
Decreto.

O Presidente da República, usando
das atrfbuiçôes que lhe confere o
artigo 87 da _Constituição, .decreta:
Artigo único. Passa a ter a seR
guínte redação o artigo 1.c do DeR
ereto n.« 23.197, de 11 de junho de
1947:

Art. 1.° :Ê: declarada de utilidade pública, de acôrdc com os
artigos 2',0 e 6.°, combinados com
as letras a e b do artigo 5.°, tudo
do Decreto-leio. °3,.365, de 21

EXECU'frvO

de junho de 1941, a desapropriação de uma área de terreno medindo, aproximadamente,
1.994,60 m2 (mil novecentos e noventa e quatro metros quadrados
e . sessenta decímetros quadrados)
e bem assim as benfeitorias nela
existentes, situada na Praça Moisés Viana, na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul
e de propriedade atribuída à 80-

Sociedade de Literatura e Beneficência de 3 de Maio.
Rio de Janeiro: 5 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°

da República.

"

EURICO

G,

DUTRA ~

canrobert P, da Costa.

DECRETO N,024.010 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1947
Incumbe o Banco do Brasil S." A.,
como Agente Especial do Govêrno
Federal, de a.dminist1'a1' os bens do
súdito alemão que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, ítem I, da Constituição, e atendendo ao disposto no Decreto-lei número 8,553, de 4' de janeiro de 1946. artigo 2,°, e à proposta da Comissão de
Reparações de Guerra,decreta:
'Art. 1.0 - Fica o Banco do Brasil,
S. A" como Agente Especial do GD~
verno Federal, encarregado de administrar os bens pertencentes a Emma
Ulrich, de nacionalidade alemã domíciliada no exterior,
Art. 2,° O pres-ente Decreto entrará em vigor na data de sua "publicação,
revogadas as disposições em centrário.
."
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1947, 126.° da Independência e" 59,° da
República.
EURICO G.

DUTRA

Raul Fernandes
José Vieira Machado

DECRETO No' 24.011 - DE 6
NOVEMBRO DE 1947

DE

Aprova projeto e orçamento para execução de serviços .de abastecimen~
to ae água na estação de Achilles
Stenghel, na Rêde de Viacão Paraná-Santa Catarina.
~

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

ATO~

DO

PODER

tiga 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo umco. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importân':"
ela de Cr$ -627.349,60 (seiscentos e
vinte e. sete mil e trezentos e quarenta e nove sruzeíros e sessenta centavos), os quais 'com êste baixam, devidamente rubricados. para a exe. cuçâo de serviços de abastecimento
de água a Iocomotívas e edifícios, no
pátio da estação de Achflles Stenghel,
no quilômetro 17,ÔOO da variante da
serra de São João, da Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina, devendo a
respectiva despesa, até o limite indicado, correr à-conta do "Orçamento
de Inversões" daquela Rêde, para
1948.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
e 59.° da
República.

1947, 126.° da Independência
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana'

DECRETO

1'1.0

24.012 -

DE

6

DECRETO

24.013 DE

6

DE

DE

1947

Aprova projeto e orçamento para znodijicação e aumento de aeemo« na
Rêde de Viação Paraná-Santa ca-

tarina,

.

O Presidente da República. usa-ido
da atribuição que lhe confere o artígo. 87 ~ número I, da Constttuíçâo. decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportància
de Cr$ 141.145,00- (cento e quarenta e
um mil e cento e quarenta e cinco cruzeiros), os quais com êste baixam, .devidamente rubricados, para a modificação e o aumento de desvios no pátio da estação de Meireles. no qutlômetro 41,111 da linha Ourfnhcs-Apucarana, da Rêde de Viacâo .ParanáSanta, Catarina, devendo "a respectiva
despesa, até o limite indicado, correr
por conta do "Orçamento de Inversões" daquela Rêde, para 1948.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1947,126. 0 da Independênnta p. !iÇj.O da
República.
EURICO

DE

G.

DUTRA

Clovis Pestana

Aprova projeto e orçamento para coestrueão de abrigo para materiais na
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância
de Cr$ 28.906,90 (vinte e oito mil e
novecentos e seis cruzeiros c noventa -cenbavos) , Os quais com êste baixam, devidamente rubricados, para a
construção de um abrigo parn unatertats, "no pátio da estação de Oficina,
na linha Itararé-Uruguai, da Rêde 'de
Viação Paraná-Santa Catarina, devendo a respectiva despesa, até o limite indicado, correr por conta do
"Orçamento de Inversões" daquela
Rêde, para 1948.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
G.

N.O

NOVEMBRO

NOVEMBRO DE 1947

EURICO

197

EXECUTIVO

DUTRA

Clovis Pe.stana

}}JP.,E':"O 'T. o 24. OH -

DE

6

DE

NO-

VEMBRO na: 194'?

Prorroga, por 10 anos, a concessão
outorgada à Rádio Posuumericamà
S. A;, para estabelecer unia estação radiodifusora.

:) Prccídente da República, usando
da atribuição que lhe cont-r-a o artigo 87, número I, da Constituição,
r-.. adendo ao que requereu a Rádio
Panamerlcana S. A. e tendo em vis"
ta o disposto no artigo &.0, n.v XII,
c> mesma. Constituíçâc, decreta;
Art . 1.0 Fica prorrogado, por 10
anos, o prazo do contrato a que se
refere o Decreto n.c L'.702 de 26
de outubro de 1942, celebrado entre
<

o Govêrno Peâerat e a Rádio Pan-

amertcana S. A" para estabelecime-f-o. na Capital do K-f;:n6 do São
Fv.ulo. de uma estação radiodifusora
ser- direito de exclusividade, observadas tôdas as cl';·''"'.JlaS que acomparo-aram o referido Decreto.
Art. 2.° A ooncessíonárra não pod-rá alterar em qualquer tempo seus
estatutos nem fazer transferência de

'198
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ações sem que tenha havido prévia
autorfzaçâc do Govêrno .
..-t. 3. o Para C~ efeitos decorreu <tes dessa prorrogação, será assinado.
nr' referido Ministério, :-'0 prazo de
6C dias, a par'th- da publícaçêc dêste
i-' - -rcto no "Diár io Oüoiat", tênue

aditivo ao contrato de 12 de novembro de 1942, registrado pelo Trfbunal

de Contas em sessão de 4 de dezembro dêacc ano.
Art. 4. o -Revogam-se as disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro, G de novembro de19-:17, 126. o da Independência e 59. o
de República.
Etmrco G. DUTRA
Clovis Pestana.

DECRETO N,' 24 ' a15, DE 10 DE NOVEMBRO DE lS47
Dispõe sôbre a relotação ão Ministério da Agricultura

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artlgo 87, item I, da Constítuíção, decreta:
Ar-t. 1.0 Para efeito de lotação, a relaçào . das repartições atendidas pelos
cargos dos Quanros Permanente e Suplementar do Ministério da Aarícultura
é a s-eguinte;

I -

Gabinete do Míndstro:

II - Departamento de Admlnísta'açâo:
In .- Serviço de Informação Agrícola:
IV - Centro Naeíonal de Ensino e pesquisas Agronômicas (Diretoria Geral e Serviço de Aomtnastracãoi :
V --- C.N.E.P.A. - Unlverssdade Rural;
,
VI - C.N.E.P.A. - serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas
(Dlretorta e Seções na sede);
VII - C.J:'.E.P,A. - S.N,P,A, - Instituto de Ecologia e Bxperímentaçâo Aga-iooJas (Diretoria e Seções na Sede) ;
VIU - C'.N .E.P.A. - S.N;P.A. - Instituto de Ecologia e ExpeJ;i. mentação Agrícolas (Rêde Experimental);
.
IX - C.N:E.P.A. - S.N.P.A. - Instituto de Química Agrfcola ;
X - C.N.E.P.A. - S.N.P.A. - Instituto doe óleos;
,
XI - C.N.E.P.A. - 8:N.P.A. - Instituto de Fermentação (Diretoria e Seções na Sede);
XII - C.N.E.P.A. - S.N.P.A. - Instituto de Fermentação (Rêdes

vtttvtnícorasr ;

XIII -

C.N.E:P .A. -

XIV XV XVI -

C.N.E.P.A. C.N.E.P.A. -

Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas

(Inetitutos Agronômicos e Rêdes de Experímentaçâo Agrícola) ;

Serviço Médico;
Superlnténdência de Edifícios, e Parques;
Departamento Nacional da Produção Animal (Diretoria "Geral
e Dependências na Sede);
.
XVII:..--.. D.N.P.A -. -~ Divisão de Caça e Pesca (Diretoria e Seções na
Sed·e) ;
XVIII - D.N ..P.A . ._' Divisã'{) de caça e Pesca (Estações Experimentais e Inspetorias Regionais);
XIX - D. N . P. A. ~ Divisão de Defesa Sanitária Animal (Diretoria
e Seções na Sede) ;
XX, - D.N~P.A. - Divisão de Defesa. Sanitária. Animal (Inspetorias Regiona·is);
XXI - D.N.P.A, --o- Di-visão de Fomento da Produção Animal (Diretoria e Seções na Sede) ;
XXII ...;... D. N . P. A. - Divisão de Fomento da Produção Animal (Inspetortas Regionais);
XXIII - D. N . P .A. - Divisão de Inspeção de produtos de Origem Anímal (Diretoria e Seções na seee :e Inspetoria no Rio de Janeiro) ;
.
XXIV -.D.N.P.A. - Dívísâo de Inspeção de Produtos de Origem An1.
mal (Inspe.torâas Regionais e Rêde da D.I.P.O.A. no Norte
e Nordestej :
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xx» -

D.N.P.A. - _titulo de Biologia AnimaJ.;
D.N.P.A. - Instdtnito de Zootecnia (Diretoria e Dependênc1as na Sede - Km. 47);
XXVII - D.N.P.A. - Instituto de Zootecnia (Fazendas de Criação);
xxvnr - Departamento Nacional da Produção Mineral (Diretoria Geral
e Dependências na Sede);
~X - D.N .P~M . ..:- Divisão de Aguas (Diretoria e Seções na Sede);
XXX - D.N.P.M~ - Divisão de Aguas (Distritos);
XXXI - D.N .P.M. - Divisão de Fomento da Produção Mineral (Díreteria e Seções na Sede);
"
D.N,.P,M. ---..:. D.F.P.M. - Distrito do Centro (Belo HorlXXVI -

xxxn -

zonte) ;

XXXllI.- D.N.P.M. - Divisão de' G€ol(lgia e Mineralogia (Diretoria e
Seções na Sede);
XXXIV - D.N.P.M. - D.G.M. - Distrito de Nordeste (Bahia);
"XXXV ~ D.N.P.M·.- Laboratório da Produção Mineral (Diretoria e
Seções na Sede);
XXXVI - D.N.P.M. - Labcratórlo da Produção Mínerad (Gabínetes) ;
XXX.VII - Departamento Nacional da Produção Vegetal (Diretoria Gera!
e Dependências 'na Sede);
XXXVIII - D.N.P .·V. - Divisão .de Defesa sanitária Vegetal tmretona ~
Dependências na Sede);
XxxIX..,..-- D.N.P.-V. - Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (Postos de
Defesa Sanítáría VegetaI e Posto de 'Defesa Agrícola);
XL - D.N.P.V. - Divisão de Fom-ento da Produção' Vegetal (Diretoria -e Dependências na Sede) ;
XLI- D.N.P.V. - Dívtsão de Eomento da Produção Vegetal (Seções
de Fomento Agrícola) ;
XLII - D. N . P .V. - Dlvísâo de Terras e Oolonízação (Diretoria e Seções na Sede);
XLIll- D.N.P.V. - Divisão de Terras. e Colonização (Núcleos Coloniais e Colônias .Agrtcoíasj :
XLIV - Serviço de Economia Rural (Diretoria e Dependências na Sede) ;
XLV - Serviço de Economia Rural (Agências);
XLVI - Serviço' de Estatistíca da Produçâo ;
. XLVU - S-erviço de Expansão do Trigo (Diretoria e Seções na Sede);
XL VIU - Serviço de Expansão .do Trigo <Inspetorias Regionais nos Es-tedosj :
XLIX - Serviço Florestal (Diretoria e Dependências na Sede);
L - Serviço Florestal (Hortos 'Florestais, Parques Nacionais e FIo"
resta Nacional Ararípe-Apodí) ;
LI - Serviço de Meteorologia (Diretoria e Dependências na Sede),;
LI! - Serviço de .Meteorología (Distritosj ;
.
LIll ..:..- Serviço de Proteção aos índios;
LIV _. Superintendência -do Ensino Agrícola e Veterinário (Superintendência e Dependêncías na Sede);"
LV - Superínsendêncía do Ensino Agrícola e Veterinário (Escolas);
Art; 2P Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente e-.
Suplementar do Ministério da Agricultura, com 3.461 cargos, sendo 2.774 na
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lotação permanente e 687 na lotação 'suplementar e com a seguinte distribuição:

Lotação

Perm .

I -

Supl.

Cargos isolados de provimento em comissão:

8

Admínlstrador
_,
_
.
Administrador do Entreposto de Pesca do Rio de

Janeiro '.'.........

1

. .... " o , • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • •

5

Adnumstrador de Núcleo Colonial
.
Assistente ..... o,, • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Chefe -de Serviço
i
CJ:efe do ,serviço de Comunicações
,..

'I

~~~::-G<~a:l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
Superíntendents

; .,

Il -

1
34
4

1

'1

2

j

58

Total

2

2

2

Cargos isolados, de provimento efetivo:

Apicultor
.
Assistente de Documentação
Assistente de Organização Rural
Avicultor
:
;

;
"
-

Oheíe de Portaria

2
7

.
.

;
;

.

2
5

1

Consultor Jurídico .................................•..
Diretor (E.A.E.) .. '
'
.

Fitotecnista

1

1
)

1
1
1
3
2

.

Inspetor de. Colonização

Microfotógraao

-

.

,

.

Professor (E.A.E.) .........•.........................
Professor Catedrático
.

Revisor
Serícícultor ......................•.. .-.:
Técnico de Apicultura

'

'récníco de 'Avicultura

55

Técnico de Artes Gráficas
"~,
Técnico de Divulgação Rural .....•.............. :
Técnico -de Sericlcultura
:
Tradutor
~ .,

.
..
.
1

1

.

Total···············,·········;·····l
III -

Cargos de

carr~ira:

1\

Agrônomo Biologista

Agrônomo Pltossamtarista

56

\

Agrônomo

Agrônomo Oaíeicultor
Agrônomo Ecologista
Agr?nomo ES:onOmi?ta.,

3
2
1
1
1
3
3
1

.
.

.
;
'.'
~

.
.

.

_[

Agrônomo do Fomento Agrícola
.
AgrÇinomo Fruticultor . 'A' • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • ,
Agrônomo de Plantas Têxteis
'
.
Agrônomo Silvicultor
;
1
Almoxarífe ...•..... ."' ....•.....•......... '.

390

23
51
15
34
49
43
16
22
21
60

40
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I

l-

Lotação

I Perm ,

[

I

Arquívísta ...........................................•
Artífice
:0 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar de Ensino
.
.
Bibliotecário . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•.............
Bibliotecário-a-uxHiar
.
BiologiSJta
'\'
Calculista
'
,
,
,
.
Olasstrícador de Produtos Ve·getais ,
"
,
Contador .. ,.,
,",
,,,
,
, ' ,. , .

~~~t~~l~a:<::::::::::
Desenhista". ,.,. "',

4

Engenheiro ,
,
Engenheiro de Minas ._.. ,
Enologista
,

,. ,.'.. "
,",."
." .. ,',
,,

,

,

,

vetermar-o .,

Veterinário Sanitarista

"
,

,

, .. ,

,

,,
,

,"

"

,

,,.,,
,.
.

80
60
12

"

,
, .. ,

,

,

,
, -.

;

.

13
1

180

19
10

9
2

10
44

8
2

17
6

.2

56

5

24

281

198

24

440

14

37

35
10

\

, .\

~~~~~~istã':::::: .:; :-::::::::::::::::::::::::::: ::::::

23
20
60
150

39

2

66

645

2.660

Tot.al
IV -

4
153
47
1
14

8

.

.
.
.
.

14

lOO
10

~~~~~~o~~~~~.:::::::::::.:::::::::-:::::::::::::::::::::
"

1
10
46
1

6

,
.
.

Escriturário """ ';'
'
Estattetico "
,
,
Estatístico-auxiliar ."
,
,
" .. , i
Estatístico Oartografísta ,
"
,
.
Inspetor de Alunos
,
" .. ,
""'
1
Inspetor .de Produtos de Origem Anímal ,
.
Jardineiro . '
, .. ,
"
, .. :
,
, .. """'1
Médico .•.............. " ..,
,
.
Médico Sanistarista .,
,
,."
.
Meteorologista
,
,
','
.
,
.
Motorista
, .. ,
Naturalista .,
.
'
,., ,
.
Observador Met.eorológlco
Oficial Administrativo , ..•....... ,.,
.
Prático de Laboratório .. ,
, ..
QUlmlco Agrícola
Técnico Agrícola
,
Técnico em Caça e Pesca
Técnico de Educação Rural
'I'ecnclogfsta-Engenheiro
Tecnologtsta-Ouímíco

I

23
62
94

,."
,
, .. ,
, ,
, , , .. , .•..
,.,' .. ,
'.,
.

,',

Sup.

[I

5
14

:::::::::: :~'::::::::::::::::::::: I

Desenúrísta-a.uxilíar •............'
Economista Rural .. ;
"

[

I

RESUMO:

Cargos Isolados, de provimento em comissao
Cargos isolados, de provimento efetivo
·
Cargos de carreira .. ·
·
-··
···
Total (}.eral

'

1

1.

··., .. ,1

I
[

58

56

··'·1

2.660

I

2.774

I)

2
40
645
6117
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Art. 3.° Fica aprovada, na forma da relação anexa, a distribuição dos
cargos constantes do artigo anterior, pelas repartdcões a que se refere o
artigo 1,0 dêate decr-eto.
Art. 4,0 Nas carreiras em que, houver, si.mult~n:eamente, lotaçã,g perrnanente e-lotação suplementa-r, os claros 'que se verífícarena na lotação suple.mental' não poderão ser preenchidos .
.A.rt. 5.0 Fica estabelecida a taxa de 15% para a lotação, na Capit~l
Federal, dos, cargos das carreiras gerais de Agrônomo e Veterinário do Ministér-io da Agricultura.'"
_
'
§ 1.0 Os claros de lotação dessas carreiras que Se verificarem, na Capital
Federal, a partir da expedição dêste decreto, serão 'transferidos para as repartições e órgãos sediados nos Estados, até que seja atingida a taxa pre-

fixa-da..

. § 2.0 O' Ministério da Agricultura, pelos seus órgãos competentes; fará.
dentro do prazo de 120 dias, minucioso estudo das suas carreiras especíalízadaa; para o fim de ser fixada, para estas, a taxa de lotação dos cargos
respectivos; nas repartições sediadas na- Capital Federal.
Art. 6,0 Revogam-se as díspcsíções em contrário.
Rio de Janeiro. em ic de novembro de 1947, 126.0 da Jndependêncla e
59.° da República.

EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho
Lotação Numérica das Repartições atendidas .peloe Quadros Permanente
e Suplementar (lo Mimstériú da Agricultura, a .que se retere o artigo
3;° do Decreto n. Q 24.015, de,10 de novembro de 1947,.

Lotação
Perm,

I _ 01 -

l

c.AB1NE.TE DO MINiSTRO

Cargo isolado. eteuoc

,

Consultor Judaico . . ..•••..... ,...........

•.

"

Total. .• : .......••....•..
II -

04 -

Diretor (D.A.)

'

~1
I

"1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
01 - DIRETORIA
Cargo isolado. em

Sup.

1
1

I

ccmissão

..

'

'

.

1

.

1

Cargos de carreira

Dactilógrafo
Contínuo .

....

-

........... ;···
Total.

'.,

·

····1

Z

)

2

2
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Lotação

I

Perm,

1

Sup,

03 - DIVISA0 DO MATERIAL
ClJ,TgO

seolaâo. em comissão

Diretor <D.M:) . .

1

Cargos isolados, efetivos

Chefe de Portaria .•. ",., .. ,. '. , .. , , . , , .. , , .. , , o o o •

o •• o

Cargos de carreira
Almoxarífe .

o

o o •• , o

o

, o

3
I

, •••••• o •• o ••

Contador

o • • • • • • • • , . o o"

Ocntínuo . . '. o • o •
Dactilógrafo o , . . . .
Escriturário . . . o

, • • • , • • • • • .-'"
o • • o • • • •_. ,

••• o o •

.4

• o

5

••• , •• o ••• o •••••• , , • , , •• , • • • • • • • ,

Motorista , . .
, .. , .. ,
Engenheiro , . " , ' o • • • • • , • • , • • • • o . , . , . , o o , . " , .
Oficial Admln.stratdvo .....•. ,.,.,
;
Total., ..

o , •••••

.

i

o o , , o ' o . o • • • • • • • • • {-.

os.:

o ,

o o • • o .. o • • • • o • • o o', ,

o o o o ,

•

o • • •

Cargos. de carreira

Prático Rural .

'o. o o • ,

o

, .', •• ,

o .. ,

2
2

o ••••• ,

'1

I

Cargo isolado, em comissão

Dactilógrafo •

nscrtturérío

o

:

1

Cargos de carreira

I

o

, •••• o , , • , •••••• ; o o ,

,

• • • • • ,.'•• o ,

Of'ícíal Administrativo .

Contínuo .

o

contador . .

11

..

DIVISA0 DE ORÇAMENTO

Diretor (D. Orç.)

••• o •• ,

o, • • o ' o o o o o •
o •

,

2

o. o

• • • o • • • o o o, ,

'I'otal
05 -

22

1

•

Dactilógrafo . o ' . o • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • , • •
Desenhista o • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • , • • • o o o , o o o o o • • • • , ,
Desenhísta-Auxllíar . . .•.. '
o o • • • • • • • • , • • • .- . . . .
Engenheiro . . ,
.','. , . o • o • • • • , o o • , •
Oficial Adminiotratlvo . ,

-

34

Ii

Cargo isolado" em comiseilo

Diretor tD.

2

1
19

o; o. o • • •

DIVISA0 DE OBRAS

04 -

13

, o . " . , " , ••••

, • • ' • • • • • o'. o o ' o • • • ,

• o • o ••• ,

o.' o o o o •••• , . . . . , o o ..

00

o •• o

o • o o ••

' . o o o o o • • o • • • o • • • • • o ; • • • • • o o o o o • • '• •

2

I
1
'4

I
I

5

19

o ••• o •• o o ••• , o o o o o o o •• # o • , • , •• , • o • o o o o o

1

:rota 1••••••• ; ••••..•..•••

30

4

4
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r.o te c o
ã

11

Perm.

I
D6 ~ DIVISÃO DO PEE'.sOAL

carço isolado em comissão
Diretor (D.P.)

0.0

•••••••

0.0

1I

•••••••••••••

C orçoe de cq,rieira

Contador . .

_,

.

Dactilógrafo . .
Escriturário . .
Medloo '. . '. .
O'ccíal Admánts.trativo

Ccntinuo •

'o

••••••••••••••••••

0'0

••••••••••••

2

o', • • • • • •

Total
00

2

.
_.
.
.

.

4

SERVIÇO DE COMUNICAÇõES

larçc ísolaâo, em comissão
Chefe do Serviço de Comunicações

I1

',0"

'I
I

Cargos de carreira

~~~~l~~~. '

:.. :.::....':
.~:.'.:' ::.'.:::::.:::::. '.!
_......................•.

D;,c~ilóg~'a.fo . .
1
Ftcrfburárío . ......................................•..
Oficial Administrativo
.
Tota~

UI

tnrctor

~

06 -

3

J •••

II

SERVIÇO DE INFORMAÇAo
AGR!COLA

Cargo isolado, em comissão

t

cs....

1
2

A·.) ....•...........•.••.•••.•.••

I

Cargos isclaâos, efetivos

Arsisteríte de Dccumentaçâo. ~
; '
.
Revisor .............•......•..................•.
Tradutor ...•......•..............................

'I'ecníco de Artes Gráficas
'I'ecníco de Divulgação RU1'2.l
Tecnico de gertcícultura
"

,

Cargos de carreira

.
, .. : •...•..........

.

!
I

7
1
1
1
3
2

I

Agrônomo
"
,
A(;TÓnOmO de Fomento Agrícola .. ,., ......•........••.
Artífice . .
,
".....................•..
Btbhotecárfo ..•. '.' .. ;
'. .......•............... 1
Bíbliotecárto-Auxihar
".. ~
,
Classificador de Produtos Vegetais .............•......

1
1

Continuo". .

li

'

'

-...•........... 1

1

!l
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Lotação

Perm ,

I

" ·1

2

E$(l'iturário . . .,
.1
EBt,ati5t~co . '. '.'
, "..................
E5tatlS tlc o- A uxl l1ar . . ..........•..•........••.
Oficial Admi..i.lliitrativo .....•....•.....••••..•••••••. 1
Químico A g m ;.o13 . .
"
'.'
"1
-rccnrcc Agrtcola . .
,:
~ . . . . . . . .

2
2
1
5
1
2

-recntco de Ed.lcação Hural..........
.........
gootecnísta . . .. '.. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ,... !

,

2

TotaL

1

27

·.r

1

Dactilógrafo . .

IV _

,

Sup.

1

23

10 - CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E ?ESQUISAS AGRONàMICAS

01 -

DIRETORIA GERAL E SERVIÇO
DE ADMINISTRAÇAO
Cargo isolado, em comissão

Diretor-Geral' {C. N. E. P. A.)

t~ffJZ~~~~o' .:

'

I

Escriturário . .

::: ~arg~:: d:e: :~~~e:ir~::::::::::::: I
. . . . . . . .. .

Cíjcial Administrativo . .

'

\

, ..............................•...•

Contínuo . .

'

1

".

.

I

TotaL ...........••...... 1
V-lO - CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E PE3QUISAS AGRONóM1CAS 02 UNIVERSIDADE RURAL 01 - REITORIA
E SEDE

1\

Cargos isolados em comueoo

i

Reitor ctrr, -C. N. E

I
i

P. AJ

Total,

1

"'" \

02- ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA
Ca:go isolado, em ccmissõo

Diretor (E. N
A~sistente . .

A.) .............•........."•.....•....

'
Cargos

Professor Oatedrátíco

.

2
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Lotação
PenÍl.

Sup.

Cargos de carreira

3
1
1
1

Agrônomo .•..........••..•.•..•.•..••••.••••
Agrônomo Biologista . . ~
", •..••.••.•••.•
Agrônomo do Fomento Agrícola
;., .......•..•..•.
Bíblíctecário-Auxillar . . ..•.•...•••.......•....
Desenhísta . " .........•..••.••.••..••..•.••••.••••••
Prático de Laboratório.••. '. ..•...•.. '" .... i • • • •

;1

Total ..•.•...•.•....•.•....
00 _

ESCOLA NACIONAL DE VETERINARIA
Cargo isolado, em ccmiestio

1
3

I

j

Diretor (E. N. V . ) . . . . .

1

I

Cargos isolados. efetivos

Professor Oatetírátíco

16 \

17

Total ......•....•••.••...
05 -

SERVIÇO ESCOLAR E TURMA DE
ADMINISTRAÇãO
Cargos de carreira

E'~..c~ilógra.fo

. . o ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••
. . ................•.....................
Oficial Administrativo . .
' ...•...••....
Continuo.
.'........................•............
Técnico de Educação Rural ..•....................

1
1
2

Total ............••.•.•.... _...

6

J.!j~rlturárlo

00 -

SERVIÇO DE DESPORTOS

Cargo isolado, em comissão

Chefe de Serviço lS.D. -

U.R. -

C.N.E.P.A.)

Total.VI -

.
.

10 ~ GE-NTRÓ NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISAS AGRONOMICAS 03 $EP,VIÇO NAC. DE PESQUISAS
AGRONôMICAS _ 01 - IJIRETORIA
E SEÇõES NA SEDE,

corço isolado,' em comissão
:Clretor (C.N.E,P.A)

.

2

I

7,

7

ATOS . DO

PoD.ER

207

ExECUTIVO

Lotação

Perm,

Cargos âe carreira

Agrônomo . . . , ...................•..••..•......•....
Agrônomo Biologista • • ..............•...•......
Agrônomo Cafeicultor . . ....................•...
AJlnoxarife . . ...•..•..............••...........•.
Dactilógrafo • .
;
.
Enologista -,
Oficial Acmínistrattvo . .
.
,o

••••' ••••••••••••••

'.'

5
3
1
1
2
1
1

••••• ' •••••••• /

Total

\

15

VII
10 -

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISAS AGRONOMICAS

03 -

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS
AGRONOMICAS

11

02 - INSTITUTO DE ECOLOGIA E
E..'U'ERIMENTAÇão AGRíCOLAS

\

01 _ DIRETORIA E SEÇOES'NA SEDE

I

CQ,rgo isolado, em. comissão
DIretor <I. Ec. e Exp. Ag.)

1

·

I

Cargo isolado. efetivo

MJcrofotógrafo

"

••..••••••

1

0 -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cargos de carreira
.ágrônomo
Agrônomo
p-g.rônomo
Agrônomo
Agrônomo

.a.mosanre

. .
Bto.oglsta
Ec -logiata

o

o

•••••••••

FI'Utk111tor . '.

o

•••

o

o'

o

o,

•••••••••••••••

••

;

','

• • •'

••

o

o

••

o

o

••••

••

o

••••••••••

••••••

o

••••••••••

de Plantas Têxteis
o

•

•

•••••

'·0.

o

•••

o

o

.
o

•

o

Dactüógrafo • .

o

Escrí turário . .
P-ãtico d-e Laboratório
.('·0ntlnuo.
.
;.
'o

••

10
3
14
1

.
,

'.

o

•••••••••••••

• • • • • .- • • • • • ' _

o

o

••

~

o

••••••

o

0'0

o

•

o

'1

o

1

• • • • • • • • '.

2
4

••••••••••••••••••

o .•••••••••••••••

Total:

o

4

1

> ••••

i,

36

208

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perm .

I

VIII
10 -- CENTRO NAClONAL DE ENSINO
E PESQUISAS AGRONéiMICAS
03 -

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS
AGRONôMICAS
02 - INSTITUTO DE ECOLOGIA
E EXPERIMEI'TAÇAo AGRíCOLAS

'02 -

R<:DE EXPERIMENTAL

»0

LE,E,A.

Cargos de carreZTa

I

I

I
I
I

\

II
I

9
2
2
1

Agrônomo Oareícultor . .. .
~
.
Agranomo Ecologista • . ...••............•......

A3""?nomo Fr'lüc~ütor . ..,
1
Agrõncmo Bíologísta . .
.
Dactdlógrafo ,
. .Ó: • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' \
Escriturário . .
..

iI

','
. . ..........•............

I

CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E YESQUISAS AGRONÔMICAS

03 -

SERVIÇO NACIONiili DE PESQUISAS
AGÃ,ONOl\lIICAS

03 -

INSTITUTO DE QUíMICA AGRíCOLA

Mtcrorotógrato

.

,

1

1

'1

••••••••••••••••••••••••••••

'I'

Total.,

1

I

Biblictecário .: . .
Bíblíotecério-Auxiliar . .
.
Dactilógrafo . .
Oficial Administrativo
.
Qu1mlco
,
, ...•.... 1
Qu1nilco Agrícola .....•.•.....•••.......•....••.....
Continuo . .
-.. ,
.
o-o

I

.

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

Almoxarlfe . . . ~~.r~.~s. .~: . ~~~~.~~~~

1I

II II
I
I

Cargo isolado, em cormssão
Cargo isola,àv, efetivo

i

22

I

IX

Diretor (I.Q.A.)

í

1

Total ....................•• 1

10 -

II
II

I

~f~ôo~~~Je', " ::::::::::.::':::::::::::::::::::1

Q~íf!1ico Agr!c')~a. '
Q. ícíaí Admlnístratívo

Sup,

,

I

1

t

1\

11

25 \1

1

35

2

ATOS

DO

PODER

209·

EXECUTIVO

1---1
Perm,

I
\

_
Sup ,

X-lO - CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E PESQUISAS AGRONOMICAS
03 -

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS
AGE.ONóMICAS
04 -

INSTITUTO DE óLEOS

i

i
II

Cardo isolado. em comissão

Diretor (LO.)

\
Cargo isolado, efetivo
1

i

Professor Catedrático

I

Cargos de corresse

Agrônomo

.

Almoxarlfe . .

_
,",
.

,

,

Contínuo . .
Oficial Administrativo

,I

,","
,., I
I

,.,

,

i

I

,

1

I

10 - CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E PESQUISAS AGRONóMICAS

03 -

05 -

INSTITUTO DE FERMENTAÇÃO

01 -

DIRETORIA E SEÇOES NA SEDE
corça isolado.

(1.

em COmissão

Ofícíaj

'.

li

1

li

18

I

1

I

l

I
li

i

' .. ' . ,
;

-

1

,

"". '.. ' '..',''. '. '. '.','. "'. "'. ' '.:'.
,",

,.,

i

1
1

1

'. '.:.:.:':::: :::::::::::::::::::::::::::i
1

Total
VaI. VIII.

1

1

!\

',

I

1

1

i
I

I

1

Escriturário . .

Cal. das Leis -

7

\

1

Administrativo_. .'. :

â~~~~go

I

I

I

Cargos de carreira

~~1.~1~~f~~fO

3

i I,
I I

I

Ferro.)

Agrônomo
Almoxarife , . . '. ' "
Biblfotecário-Auxiliar . .

I

II

SERVIÇO riACIONA:" DE PESQUISAS
AGRONôMICAS

Diretor

'i

1

,
Total

XI -

i
!
, .1

.

Dactilógrafo . .
Desenhísta-Auxíüar . .
Escriturário .
QuiImco Agrícola

1

4

i

11

~I
11

!:\

23

I1

1

1
Fls. 14
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

I
1

Lotação

,

1----II Perm.
I
XII - l a - CENTRO NACIONAL DE ENSINO
t!~ PESQUISA.S AGRONôMICAS
03 - SERVrçC' NAcrüRê...L DE PESQUISAS
AGRONÔMICAS
05 -

INSTITUTO DE l"ERMENTAÇAO
(Rêdes Viticinicclas)

02 -

REDE 1"llTIVINíCOLA DO SUL

coroes de carreira
Agrôncmo

.

Agrônomo Economista
, .. '
Enologist'}...
.....................
Escriturário.

.

.
.

.

,

.

Tota:
R~DE

03 -

.

VITIVINíCUL.A. DO CENTRO
Cargos de carreira

~

Agrônomo.. . .
Escriturário . .
Enologista
.'
Quimico .
o

•

-

.
.

o ••••••••••••

o

o

o

••••

o

•••••••••••.••••••••••

"

••••••••••

Total
04 -

o

o

••

o ••••••• o ••••• o'

Rf1DE ,lTI1VIN"íCULA DO NORTE
Cargos de carreira

Agrônomo
Escriturário

o

Total.

o

o

•••••••

XIII
10 -

CENTRO NACIONAL DE ENSINO
E PESQUISAS AGRONôMICAS

03 - SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS
AGRONôMICAS (INSTITUTOS AGRONÔMICOS E
RÊiDES DE EXPERIMENTAÇÃO AGRíCOLAS)
06 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO NORTE
E R:f:DE DE EXPERIMENTAÇAO AGRíCOLA
Cargos de carreira

Agrônomo
Dactilógrafo
Escriturário
o

Total

o

. ' ••

o ••

o

o,'

•

o

••

Sup.

.ATOS

DO

VeDEK

.J:!jXECUTIVO

211

Lotação

Perm.

Supl.

07 - INSTITUTO AGRONôMIOO DO NORDESTE
E REDE DE EXPER1MEN1P.,ÇAO AGRíCOLA
Cargos de carreira

Agrônomo . .
Agrônomo Biologista . ., .. "
Agrônomo Econom~sta, ,
AgrÔ!10mO jortossanttarista . .,
Agrônomo de Plantas Têxt'êls
Agrônomo Fruticultor ,

, .. ,
".,.,., .. ,
,., .. ,',
'.'

,

,

,
,."

13

.

j

".

,", ..

t
t

,

~~~·7f:l~~~io '. : ::::::::"::,'.:".'''. ~ :.. :..'. :.. :..":.. .. J
Continue.

,

,

,

Dactilógrafo
"""
Químico Agrfccla . . .. ,
Oficial Admirristratdvo . .

,

,',

1

"'

1

.
..

Engen..heiro . .

·

3

I
4

.,

,\

3S

5

i

I
I

I

isolado, em comissão

~ S.N~P.A.)

5

J.

'I'otal . , , ,

Diretor (LA, Sul

5
I

, .. ;

08 - INSTITUTO AGRON6I\!.ITCO DO SUL E
Rf:DE DE EXPERIMENT1'>.9AO AGRíCOLA

coroe

5,

\

l

·

Cargos isolados, efetivo

I

"
"

Professor Catedrático

1'9

Cargos de carreira

Agrônomo . .

,

Agrônomo Biologista . .
Agrônomo Cafeicultor . .
Almcxartíe . .
Continuo , •. ;
Dactilógrafo , .
Escriturário . .
Oftclal Administrativo
Técnico de Educação Rural

,

.

.
, .................•
;
.
.
.
.
.
..
.

Total

.

2
2

1
1

3

39

09 - INSTITUTO A.GRONôMICO DO OESTE
E R~DE DE EXPERIMENTAÇãO AGRíCOLA
Carçoe de carreira

Agrônomo . .
Agrônomo Biologista . .
Agrônomo Cafeicultor .
Almoxarife . .
Químico Agrícola

.
.
·1
.
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

15

I

212

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVQ

Lotação

Perrn.

Supl.

XIV
lO -

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISAS AGRONOMICAS
04 -

SERVIÇO MÉDICO

i

I
li

.Cargo isolado, em comissão

Chefe de Serviço (S.M. -

C.N.E.P.A.) .........•.. ,

1

I
!
I

I

Total

xv 05 -

10 - CENTRO NACiONAL DE ENSINO
E PESQUISAS A.GRONOMICAS
SUPE1~INTENDltNCIA

DE EDIFíCIOS

E PARQUES
Cargo isolado, em comissão

Superintendente (S.E.P. -

C.N.E.P.A.)

1

Cargo de carreira

Agrônomo . .

•

• • • • • • • • • •0

I

••••••

'I'obal

2

.

XVI
19 _
01 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO ANIMAL
DIRETORIA GERA:" E', DEPEND~NCIAS
NA SEDE
Cargo isolado, em comissão

!

Diretor":Geral (D.N.P.A.)

I:

Cargo is.olado, efetivo

Chefe de portaria

···.·

Cargos

Dactilógrafo . .

ae

Escriturário .
.
Oficial Administrativo . .

Contínuo . .

·.····

!
I

_

_

,

Total

1

····1

I

carreira

,

I

.

3

.
.

2

.

lO

4
5

.

'

6

ATOS

DO

PODER

213

EXECUTIVO

\

Lotação

1---1-

I

XVll
19 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇÃO ANIMAL

01 -

I

PE'..sc~

I
I
I
I

·
;
1
do Rio de Janeiro

1
1

1

1
1
1

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

Almoxarife . .
.. .
Bibliotecário-Auxiliar . .
Dactilógrafo . .
Desenhista . .
Escriturário . .
Oficial Administrativo ."
Prático Rural . .
Médico
Técni~o

~m

.
.
.
.
.

'
"

, ·.··

Continuo . .

Caça e Pesca

·

,

vetennéríc . .

1

i

"\

2

10
5

.

.

XVIII
DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇÃO ANIMAL

, 02 -

5

1

Total.

19 -

t

I
I

I

Cargos isolados. em comissão

Diretor (D.N.P.A.)
Administrador do Entreposto de

I
I
I

I

DIRETORIA, E SECõE5 NA SEDE

28

\

(ESTAÇõES EXPERIMENTAIH E INSPETORIAl3
REGIONAIB)

'i

Cargo de carreira

I

Agrônomo . . .•................•.•................... /
Tetal ....••..............
04 -

INSPETORIA REGIONAL DE CAÇA E
PESCA EM BEI&M (PARA)

Escriturário . .

.~~~~':~ ~~ ~~~:.~~~
..

.

Total.

1

1

I

I
I

/1

I

II
2

2

2
3

I

1
,1

1

I

I

I
\

I
I
I

I

I

I

II

I
I
I
I
I
I
I
I

I

PIRASSUNUNGA CSAO PAULO)

II

II

!
I

DIVISÃO DE CAÇA E PESCA

02 - ESTAÇÃO EXPEl~lMENTAL DE
BIOLOGIA E PISCICULTURA EM

Sup,

,,

!

DIVISÃO DE CAÇA E PESCA

02 -

I

Perm.

I

I
I

6

ATOS no

214

PODER

EXECUTIVO

t__L_o_t a
Perm.
INSPETORIA REGIOKAL DE OAÇA E
PESOA EM REOIFE ,PERKAlVIBUOO)

05 -

Cargo de carreira

Escriturário . ,

1

Tota,.
06 -

1

INSPETORIA REGIONAL DE OAÇA E
PESOA ElVi SALVADOl'<' (BAHIA)
Cargo de carreira

Escri.turário , ,

1

Total, , , .. ,

, .. ,

.

07 - INSPETORIA REGIONAL DE CAÇA E
PESCA EM PôRTO ALEGRE (R. G. SUL)
Cargo de carreira

Escriturário ..

1

Total, . , . , , .. ,

,,,

.

XIX
19 -

03 -

01 -

DEPARTAMENTO NAOIONAL DA
PRODUÇAO ANIMAL
DIVISA0 DE DEFESA SANlTARIA
ANIMAL
DIRETORIA E SEÇõES NA SEDE
Cargo isolado, em comissão

Diretor <D.N.P,A.) . . , .. ,
Cargos

, .. ,."

, ..

de carreira

Almoxarife , . .,',
,.,.,.,
,."
.
"
',.,.,
" .. '.
Dactilógrafo . . .,
Oficial Auminlsbrativo . .. .. ,
,
.
Prático Rural ,
,",',.,. ,' .. ,
,,,
.
Veterinário Sanitarista . .".,
,
,

1,

Total

12

',','

,."

,

.

;

ç 5,o
su».

ATOS

DO

PODER

215

EXECUTIVO

Lotação

!

Perm ,

I

Sup .

I

XX
19 03 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO ANIMAL
DIVISA0 DE DEFESA SANITARIA
ANIMA~.:

(INSPETORIAS REGIONAIS)

02 -

INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM BELEM (PARA)
Cargos de carreira

Dactilógrafo . .
Prático Rural . .

1

.
.

Continuo . .

'

Veterinário

..
vctennano Sanitarista '

11

.

1

.
.

Total

6
2

.

19

2

'I

03 - INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM FORTALEZA (CEARA)

I

,I

Cargos de carreira

-. ....•.... 'i

Dactilógrafo , . .
Escriturário . .
Prático Rural . .

i

Continuo . .
Vetermárío . . .. '
Veterinário sanitarista . .. .

_
i
. .........•...... i
J

i

Total

,

1
1
1:2

1
2
4

I

i

19

2

'i
,

04 INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM REOIFE (PERNAMBUCO)

,I

Cargo de carreZTa

~:cCr\V~;~;f~:

. ::.'.::::.:::::.'. ..::.'.::.:': :::.'.:1

Prático Rural

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

Continuo.
vetennàn., . .
vete-ínanc Sanitarista .

. . . . . .. .
·· .. ··
.
Total

,

' .' .'

1
'
1

1
1
1J

'I!

J
3

I

2ú

1

216

ATOS

DO

.PODER

EXECUTIVO

Lotação

----,----

i

PerID.

\

Sup.

,I

05 ~ INSPETORIA REG!üNAL DA
D.D.S.A. EM SALVADOP. (BAHIA)

II

Cargos de carreira

I
I

Dactilógrafo . .

)

~1~~~~r~~~1
VeteI?-nár:t0

"":.',:: .:..:.:.: ~'.':": .:.::~
.....

.: ·.·.;.·:1

0,' ' . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "• • • • • • • • • • • •

vctcrmartc Samtarísta . .

.

1

I

Total

1

!

Cargos de cerreis a

!

I

I

.

.
.
.
.
.

"

Tota~

"

:

Cargos dI;;; carreira:

1
21

~

1

07 - INSPETORIA REGIONAL' DA
D.D.S,A. EM BELO HORIZONTE (MINAS
GERAIS)

.
Dactilógrafo

'
_

Total ,

-

08 - INSPETORIA REGIONAL DA
n.n.S.A. EM SAO PAULO <SAü PAULO)

Cargos de carreira

~;cc;i~~;~~f~:

:·::.·.::::.:::::.·.::: .. ·.::::: ..
Oficial Administrativo . .
"
Prático Rural . .
'
Contínuo . .
Veterinário . .
"
"
Veterinário Sanitarista . .
Total

Ii
i

I

I

I

1

3

1~

".. 1
]
.

I

!

2

\

I

32

I

2

I

I

I
iI

I
I

I1

1

I

,i

2

I

I

·.::::.·.:1

1

i

I

".. i
1
". "; .1

1

i

I

i

','

34

I

I
....................•.•.................. '.1

Escriturá.rio
Prático Rural
Veterinário . _
Veterinário Sanitarista

1

17

Ii

06 - INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM NITERóI (ESTADO DO
RIO DE JANEIRO)

Da.cti16grafo.
.
Escriturário.
.
Prático Rural . .
Continuo
Veterinário . .
Veterinário Sanitarista .

1

12
3

f I
14

\1

10

" II

32

I

1

1

2

ATOS

DO

PODER

217

EXECUTIVO

I

1

Lotação
~

II

I'

P.erm

09
INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM FLORIANóPOLIS (SANTA
CATARINA)

II

Cargos CI.e correu a

I

i

61

1
7
5

j

16

Ja.ctil6grafo . .

\

Prático RU1'al . .

o

iTeterinário .. .

.

V"ete-rinário Sanitarista

Sup.

•••••••••••••

i

.
...................i
Totat

o

•••••••••

I
10 - INSPETORIA REGIONAL DA
D.D.S.A. EM PõRTO ALEGRE (RIO
GRANDE no SUl,)
Cargos de caneira

~~~;n~~i~g

: : ..'.'::

Prático Rural . .

o

I
I

I

i
~';'.'.:'.'.'.'.::'. 0.·.:1

1

'1

lO

\1

4

Total

(

20

XXI

I

••••••••••••

o

•••••••••••••

Veterinário . .

5

.

Veterinário Sanitarista . .

1

19 - DEPARTAME.."fTO NACIONAL DA PRODUÇAO!
ANIMAL - 04 -DIVISA0 DE FOMENTO DA
•
PRODUÇAO ANIMAL - 01 - DIRETORIA
E SEÇõES NA SEDE
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (D.N.P

t:

Avicultor

;;~;~~:.~;~~~.~;
o

,

•••••••••••••••••••

Cargos de

I
I

0

i

•••••••••••

.

Dactilógrafo

\
o

••••••••••••••••

'0

••••••••••••••••

'

\

.

~sg~~y;~rio..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :1

Oficial Administrativo
1
. Prático Rural
\
Zootecnísta .....................................•..... I
.I
Total ..
1
0

1

I

ccrreirc:

Agrônomo Biologista
Alrnoxarife

1

••••••••••••••••••••••••••

2
1
3
2

1
3
8

13
33

2

218

ATOS

no

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perm .

XXII
19 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇãO
ANIMAL - 04 - mVISAO DE 'FOMNNTO DA
PRODUÇãO ANIMAL

02 -

INSPETORIA REGIONAL EM BELÉM (PARA)

(Inspetorias R-egionais)

Cargos de carreira:
Agrônomo

.

Almoxarífe
Prático, Rural

,
.
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vetennáno
zootecnísta

1
1

1
Total

03 -

5

INSPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.
EM FORTALEZA (CEARA)
Cargo isolado, efetivo:

sertcícuttcr
Cargos de carreira:

~:r~r~âii{) .:",',::::::::::::",",:::",:",:',::",',: :,::::',:::::::

1
1

Veterinário
zootecnísra

.
.

1
6

.

6

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

6

Prático RuraJ

.'

.

'

Total
04 -

INSPETOiRJA REGION"~L DA D.F.P.A.
EM TIGliPIú (PERNAMBUCO
Cargo isolado, etetioo:

Avicultor
Cargos de carreira:

Agrônomo
ALmoxarife

1

Escriturário

1

Prático Rural
Técnico Agrícola
Veterinário

'....

3

zcotccnista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

:............

ThW

1
1

\

19

Sup.

ATOS

DO

PODEll

219

EXECUTX"-

Lotação

Perm.
95 -

Supl ,

INSPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.
EM CATU (BAHJA)
Cargos de carreira:

Agrônomo

.

4

ij~~róa:~}o··::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: j
~i~l~~]'~~ai'::::::::::::::::::: :'::::::::::::::::::::: i
Veterin~,rlO

'

gootecnísta
Total
90

i

1
5
I
4

1

16

·1

:
,

INSPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.
EM PINHEIRAL (ESTADO DO RIO)

1

1

1

I

i
I

Cargos de carreira:

1
I

~fi{~r!~~~i::::::::::::::::::::::::.::.·::.:::·:::.:: i

3

i

15

zootccmste

.

:

I

Total
97

3
1
1

7

!

INSPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.
EM BARBACENA (MINAS GERAIS)

i
I

Cargos de carreira:

I

1

Agrônomo

1

6

Almoxarífe

I

1

Da.ctil6gr;fO
Prático Rural

\
i

"

Zoctecníeta

Escrfturárlc ........•...............
Veterinário
~ .. '

'1'

.

.
'

Total

1

1
1

1

12

I

II

98 - IN\SiPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A .•
EM FiElDRO LEOPOLDO (MINAS GERAIS)

!

Cargos de carreira:

Agrônomo
Técnico Agrícola

\

Esoriturárío
Prático Rural

,

Veterinária

.

,

.

Total

1

.

:

5
1

1
3

.
.

,

zooteonísta

1
2
1.

9

\

20

220

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

Perfi.
09 -

Supl.

INffi>ETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.
EM SÃO OARLOS (SÃO PAULO)

Cargos de carreira:

~iu~f~i~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i

5
1
2

Zootecnlsta

6

Veterinário

,

1

i

,

;

ITotal

1

15

I

w-

INffi>ETOIUA REGIONAL DA D.F.P.A.,
EM PONTA GROSSA (PARANA)

II

Cargos de carreira:
•

I

Agrônomo
Almoxarífe

0.0

•••••••••••••••••••••••••

Escr~turário

,_

••••••••

' ,

Prático RUI'aJ.
Veterinário

'\

.
.
.

'

Zcotecnísta

,

Total

4
1
1

3

:

\

2
3

i

14

I

11

INSPETORIA REGIONAL DA D.F.P.A.,
EM BAGÉl (RIO GRANDE DO SUL)
Cargos de carreira:

i

!I
I

~~~:~3e ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i
Escriturário
~~~~~á~~~l.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1
Zootecnista

.Tctal

3
1
1

1

2
2
5

1

14

J

XXIII

\

I
19 - DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇãO \
ANIMAL. 05 - DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 01 - DIRETORIA E
SEçõES NA SEDE E INSPETORIA NO
\
RIO DE JANEIRO
\
Cargo isolado, em comissão:
Diretor (D.N.P.A.)

...........•..................••.. 1

1

ATOS' DO

PODER

ExECUTIVO

221

Lotação
Perm,
I

.

I

i

Almoxarífe

Bibliotecario-Auxiliar .. ,
Biologista

~~~~~;r:t~

I

_

1

i

.:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::'1i

Estatístico-Auxiliar
Inspetor de Produtos de Origem Animal

Oficial Administrativo
Pr~t~c.o de

I

i

Carços de carreira:

Laboratório

.

!

,

,

i

'

~u~~oR~·~~.:::::::: :,::::::::::::::::::::::::::::::::j
Veterinário

,

Total

;

,

iI
1
1

,
,I

2

i

lO

2

l5
2

,

1

1

41

!

I
i

XXIV
i
19 - DEPARTAMENTO NAOIONAL DA PRODUÇÃO
ANIMAL. 05 - DIVISA0 DE INSPEÇAO DE PRO- I
DUTOS DE ORIGEM ANIMAL

I
I

(Im..p etorias Regionais e Rêde da D.I.P.O.A., no

l

Norte e Nordeste)
02 -

INSPETORIA REGIONAL DA D.I.P.O.A.
EM NITERóI (ESTADO DO RIO)

II

Cargos de carreira:

I

.
E scn·t urario

J
1

Inspetor de Produtos de Origem Animal
Prático Rural
·

Veterinário
Quimico

:
,

1

.

Total

1
5

39
6

1

1

I:

52

j

03 - INSPETORIA REGIONAL DA D.LP.O.A.,
EM BELO HORIZONTE (MINAS GER.AIS)

. . ""..~. ~~~~~i~~:

Dactilógrafo
Escriturário
Inspeto-r de Produtos de Origem Animal
Prático Rural
'

vctennãno

Total

iI
I

.
.
.

I

I
1

5
48
12

.

I

Sup.

67

2

222

ATOs

DO

,FODIlR

EXECUTIVO

Lotação
Perm .

04 -

Supl.

rnSPETORIA REGIONAL DA D.I.P.O.A.,
Elv[ SAO PAULO (SÃO PAULo)
Cargos de carreira:

Dactdlógrado

,

Escriturário

!

,

i

,

Inspetor de Produtos de Origem Animal
Oficial Adiminstrativo

i

i

~~l~~~O R~~~~l .. : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : . : : : : : : : : : : : : j
vcter.nano

,

,

Total
05 -

2

1
9
1

63
2

1

14

,

92

INSPETORIA REGIONAL Dl.!. D.E.p.D.A.
EM CURJTIBA (PARANA)

Cargos de carreira:
Dactilógraf o
,
Escriturário
.
Inspetor de Produtos de Origem Animal
Prático Rural
Veterinário
,

.

Total

1

.
.
.
.

3B

.

51

1

7
7

0.6 - INSPETORIA REGIONAL DA D.I.P.O.A.,
EM PORTO ALEGRE (mO G. DO SUL)

Ca?'gos iie carreira:
Biol-ogista
Escriturário
Oficial Administrativo

1
1

Inspetor de Produtos de Orig-em Animal
Prático Rural

,........

Químico...............
Veterinário

1

8

Total
07 -

1
8
63

8.3

Rí!lDE DA D.I.P.O.A. NO NORTE E
NORDESTE

Cargos ,de carreira:
Prático Rural

7

Total

,

,......

7

1

ATOS

no

223

PODER - EXECUTIVO

1I

11-

Lotaçã-o
-

-

II Perm .

-

-

-

Sup.

,

i

xxv
19 -

DEPARTAMENTO NACJONAL DA PRODUÇÃO I
ANIMAL. 0'6 - INSTITUTO DE BIOLOGIA
I
ANIMAL

i

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (LB.A.).

\
1

, ..

!

Cargos de carreira:

I

P_Imoxal'ife
Bibli'Üt€cário-Auxiliar

-..............
,....... .

.
.,

)
j

g~~g1à~tr~f~' .::::::::::::::::::::::::::::::::.: ::::::::i

~;;l~~~;rr~t-~~~~~': .. :::.::':::::::::::::::::::::::::::: i

Oficial Administrativo .·· .. ·

·

QUimico
Contínuo

.

Prático de Laborabórto

· .. ·

1
1

2

1

,

···.··1
·

1

8

1

17

,·········.·.·········1
,
,
- . ·1
- ._
,
,. ,,i

1
1

.

Prático Rural .·····.··.······· ..
Técnico Agrícola .,
,

Total

19

1

'çetermárío
Veterinário Sanitartsta

1
1

"

!

,.,."

3

2

49

11

I

I

XXVI

I

19 - DEPARTAMENTO 'NACIONAL DA PRODUÇAO
ANIMAL. O'i" -- lNSTI'fUTO .íJE ZOOTECNIA. 01 - I
(DIRETORIA E DEPENDENCIAS NA SEDE - Km. 47) I
i

Cargo isolado, era comissão:

Diretor n.z. -

D.N.P.A.)

"

1'

I

Cargos isolados, eietiooe:

Técnico de Apicultura
T~cn~ de Serícícultura .. :
'I'écníco de Avicultura

"

1

i

,
,
_.. ,

1

1

, . _I

1
1

i

·~;~~~;-Or···.·.:·.·.::::·.::::::::::·.:::::::::::::::::::::: :
Almcxa.nfe .:
Prático Rural

"

Agrônomo Bíologásta
Zootecnásta .. ,
Ondai Administrativo
Dactilógrafo'
,

,
"

,

_

1

I

Cargos de carreira:

Agrônomo

2

,

, .. ,."
,.,

I1

.

,

.

.Ó,

•••

,

i

'1'
.

1

6
1
4
1
5
2
1

224

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

1:

Lotação

I
1------

Técnico Agrícola

Vetee-ímário
Prático de Laboratório

II
I
I

:

.

Perm .

1

2
I

o, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Total

.

Sup .

24

7

XXVII
19 - DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO
ANIMAL. 07 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA
(Faz.endas de Criação)
()2 FAZENDA DE CRIAÇÃO EM UBERABA
(MINAS GERAIS)
Cargos de ccrreérc:
Agrônomo

0

•••

,_

••••••

,'

••••••••••

o

••

"...

••••

Prático Rural
Veterinárío

2
2

Total

os -

1

5

FAZENDA DE CRIAÇÃO EM: DESENGANO
(MIl'IAS GERAIS)
Cargos de carreira:

Agrônomo

", . . . . . . .

~

Almoxarire

,.....

Escrtturá.rlo
Prático Rural
Veterinário

1

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

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

Zcotecnísta

1

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

1
2
2
1

Total

8

XXVIII
20 - DEPARTAMENTO NACIONAJ~ DA PRODUCÃO
MINERAL. 01 - DIRETORIA GERAL E DEPÉNDENCIAS NA SEDE
Cargo isolado, em comissão:
Diretor Geral (D.N.P.M.)
Cargo isolado, etetíco:

Ohete doe Portaria

..

I

.

1

Cargos de carreira:

Bibliotecário
.
Bbblíotecáric-Auxiliar
.
Dactilógrafo ..........•................................
Ofícíal Adm1nistratiNo
.
Continuo
.
Total

.

1
3
2
3
4

10

5

ATOS

DO

PODER

225

EXEbUTIVO

Lotação
Perm.

Supl.

!
'I

,I

XXIX

I,

i

20 _ DEPARTAIV!ENTO NAOIONAL DA PRODUÇAO'II
MINERAL. 02 - DIVISA0 DE AGUAS. 01 - DIRETORIA E SEÇõES NA SElDE

Cargo isolado,

e~

I

Diretor (D.N.P.M.)
Cargos de carreira:

Almoxariie
Calculista

"

oontacor -. .

1

1

I

I

1

I

\

8
2

'.'
'.'
I
··.······· .• ········· .. ·1

····

'.'

··1

3
2
27
3
3

I
I

--

DactIlógrafo . .
" ................•...........
DeSe.nhista . ..
·· .. · .. ······.·.. ·· ...•. ····· •....
Engenheiro . .
.
EscrltUTáriü;. . . .
.
Oficial Administrativo . .
.
Contínuo- . .
·.···· .. ·.·······
1

.'

Total. , .. " .. "

I

XXX

20 -

DIVISA0 DE AGUAS

I

I

II

\

I
I

1
3
1

2.' DISTRITO.DA D. AG. EM BELO
HORIZONTE iM1NAS GERAIS)

,

'

.

Escriturário . . ............................•..........
Oflcíal. Administrativo . .
.
Total
Cal. das Leis -

VaI. VIII.

II
I

I

.
.. ,

I
I

Desenhista . .
.

I

I,

carao« d9 carreira
Engenheiro .

9

I

5
03 -

2

II

I
.
.
.

3
1
3

I

I

Calculista . .
Engenheiro . . ..........••.....'
Ofícíal Administrativo. .

II
II

L" DISTRITO DA D. AG. EM SAo
PAULO (SAO PAULO)

Corçoe de carreira

I
I
I

j

Distritos
02 -

1I

I
50 I

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROD0ÇAO MINERAL

02 -

I,

comissão:

..

1

5 I
i I
1
7

I
Fls. 15

226

ATOS

DO

PODER

ExECUTrm

I

Lotação

I~-

I

Perm .

Supl .

II
04 -

3.' DISTRITC DA D. AO. EM CURITIBA
(PARANA)

Carçoe de carreira

I
I1
I
I

Engenheiro ··· .. ······ .. ··· .. ······ .. ··· .. ··· .. ······!I
Total
'
'
1

II
05 -

4.' DISTRITO DA D. AO. EM JOAZEIRO
(BAHIA)

\

Carçoe de carreira
Engenheliro .

-1

.
Total

2

-i
I

06 -

s.> DISTRITO DA D. AG. EM SALVADOR li'
(BAHIA)

Corços de carreira
Engenheiro . . ..',
Teta

07 -

•

6' DISTRITO DA D.· AO. EM NITERóI
(ESTADO DO RIO)
Cargo", de carreira

Desenhista . .
Calculista
'
Engenheiro

j
I
I

2
2

I
I
I
I

i

I

iI

•

Total
08 -

II

7. o DISTRITO DA D _ AG. EM PóRTO
ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL)

Cargo de ,carreira

i

3

!
I

I
I
!

Engenheiro . . ...................................... 1

TotaL

1

2

I

l

I

1

2.

ATOS

DO

PODER

227

EXECUHVO

I

Lotação

!I Perm.

Sup.

XXXI
20 _
03 -

DEPARTAMENTO NACIOl'/AL DA
PRODUÇãO Nrrl'/ERAL

DIVISãO DE FOMEl'/TO DA PRODUÇãO
MINERAL

oi -

DIRETORIA E SEÇOES l'/A SEDE
Cargo, isolado, em coinis3~O

\

l

Direto!' (D:N.P-.M.>

I

Cargos de carreira

i

Almoxa.r:ife '. . ......•........... -. ........•...... I
Artifice . .
'....•..................... 1
Dactilógrafo .

.

_

I

Contador . .
, . .,
_
Engenheiro de Minas
.
Escriturário '. .
.
Médico Sanitarísta . ;
_
.
M~t?rista . '. . -. . ................•.................. i
li'

OfICIal, Admínlstratívo . ..·.··

~~~r~l~~~~

,.·

··1

'. :.:::::::::::::::::.'.:'::.'.:::::,::::::::

4

1

6

20 DEPARTAMEl'/TO l'/ACIOl'/AL DA
PRODUÇãO MINERAL
DIVISãO DE FOMENTO DA PRODUÇãO
MINERAL
02 - DISTRITO ·DO CENTRO - BELO
HORIZONTE \MINAS GERAIS)

03 -

Cargo de carreira

Engenheiro de Minas

i
\

Total.

\

XXXIII
20 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇãO MINERAL
04--- DIVISãO DE GEOLOGIA E MINERALOGIA
oi _ DIRETORIA E SECõES NA SEDE

I

Cargo isolado, em comissão

Diretor

(D,N.P.M.)

1

1

228

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

:1-----I

1I

.

.

.

'

Dactilógrafo . .
Desenhista . .
'
Engenheiro de Minas
Escriturário . .
,
Oficial Administrativo . .
Prático de Laboratório . .
Continuo

Perm.

!
I

I

_,

,\
.

/

i

~

i

24

1

1

J

3

;·..

'

j

I
1

Total..

04 -

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇÃO MINERAL

DIVISÃO DE GEOLOGlA E MINERALOGIA

02 -

DISTRITO DO NORDESTE (BAHIA)

SALVADOR

X:~j·········· .......... ··t
20 -- DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO MINERAL
05 -

LABORATÓRIO DA PRODUÇAO MINERAL
01 -

I

6

I

I
1
1

2

II
1

2 I
I1

I

I
I

'

1

1

I

CargoS de carreira
,
,

Total

2
2

I

Cargo isolado, em comissão

Almoxarife . .
Artífice . .
Dactilógrafo . .
Oficial Administrativo . .,
Prático de Laboratório
Continuo .,
'I'ecntogista-Ouímícc . . .,
'Tecnologista-Engenheírc

I

1

II

DIRETORIA E SEÇõES NA SEDE

Diretor (L.P.M.)

I

I
I

I

Engenheiro de Minas .......................•.••..... ;. \

2

1

32

I
II

Cargos de carreira

1,1

I

xxxrv
20 -

1

1

1

0 ,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sup.

I

I

Cargos de - carreira
.A1moxarif~

Lotação

,
ó

,

;

.
.
.
.
.
.
.

1
1
1
3
3
3
50

!

16

,.1

72

7

ATOS

DO

PODER

229

EXECUTIVO

Lotação

sup.

Perm.

XXXVI
I
DEPARTAMENTO NACIONAL DA I
05 ~ LABOO::~~~::: :~:~:~~O MINERAL I
_

02 -

I

20 -

GABINETE D~G::::e~ORIZJNTE (MINAS

I
I
I

I

11

GERMS)

I1

I

Cargos de cárreira

I

Escriturário
.
Tecnologista-Químico
.
'pecnologista-Engenheíro
.
Químico Agrícola
.•........••................••...
Total
03 -

1

,

GABINETE,PARAíBA;
DE CAMPINA GRANDE

8

I

I

Escriturário
·.· .. 1
Te<:nolog~sta-Químico.. . .....................•. 1
'I'ecnologísta-Engenheíro . .
.

Total

II
1

XXXVII

I

I
I

1\

Cargos de carreira-

01 21

tI

~

I
I:

9

DI~::~:J~~:::~:~:;:~;:IAS I

I

NA SEDE

Cargo isolado, em comissão
D'íretor-Oeral
t
(D.N.P.V.)..

.

I1
j

:

Cargos de carreira
Dactilógrafo . .
Motorista . .
Oficial- Administrativo . ..
contínuo . .

1

.
_•.

.

Total

,

1
\

I
I

1

!

7

i

1

I
1
I

9

I

3
4

230

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação
1:1

_

I:

Perro.

,
~

21

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO VEGETAL

I
I
I

I
i
DIRETORIA E DEPENDllNCIAS NA SEDE. II
r

02 -

01 -

.

I

DIVISA0 DE DEFESA SANITARIA
VEGETAL

I
I

ca~go isolado, em' comissão

Diretor (D.N.P.V.)

1

.

Cargos .de carreira.

;

Total.

1

II

XXXIX

I

21 _ DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO VEGETAL

i

DIVISA0 DE DEFESA SAIDTARIA
VEGETAL

\

02 -

1:

(Postos de Defesa Sanitária Vegetal e Postos
de Defesa Agrícola)
02 -

15

1

2

6

\

II
\

.

I

AgrOnOID0 ......•.................................... !

Agrônomo Fitossanitarista . .

1

~

;
TotaL

28

I
I

,I

·5

I;

5

I
I

i

I

I
II
1

Cargos de carreira

Dac~ilógra:fo

1

I
I
1 I
1 I

1

I

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
NO DISTRITO FEDERAL

Esertturário . . . .
Técnico Agrícola..

I

·1

I

\
I
I

1

Agrônomo Pltossanitaríata . .
1
Agrônomo de Plantas Têxteis . .
1
Almoxarife
1
Bíblíoteeárto-Auxiliar • . ............•......•.... 1
Dactilógrafo . .
;
!
Escriturário . .
1
Oficial Administrativo . .
,
[

contínuo . .

1

I
I

.

' .. \
~

..

!
I

\

Sup,

I

I'
II

XXXVIII

1

II

I
I1

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

I

Perm,

03 -

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM MANAUS (AMAZONAS)

Cargos de carreira

Agrôn-omo . .
,
Agrônomo Fltossanitarista

.

.

,

,."",.,
,

1

I[

2

I

,

,.""

:::: ::::

_

;I
1

:..'..:.. .': :11
I

1

~ POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM FORTALEZA (CEARA)

"I

2
I"
I
4

'

\'
1'

;

'.'

-

j

TotaL
05 -

"

I

1

1
1
1
3

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL 1I
EM RECIFE (PERNANJ.BUCO)
.

.
C argoS d e carrelra
~gr~nomo

'. .. "
:
gronomo Pitossanítarísta . .
Escriturário . .
Técnico Agrícola . ,

I
_

I
I'
1

:.·

1

'1

'I'otal .

,1

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM SALVADOR <BAHIA)

\

Cargos de carreira

,Agrônomo . .
Agrônomo Fítosaanítarista . ..
Escriturário
Continuo

Total..

'

'.'

-

I,
,
I

1
1

I
I
I
1

I

3
I
1

I
i

li
I

,
i

'J

1

II

"

6

"I

2
2
I

1

1

I
I
I
I
I

II

I

.

07 -

l
i
1

,

I

I

Catgo s de carreira

·~grônomo'. .
Agrônomo Biologista . .
Técnico Agrícola . .

li - I
I

I1

\

Total..
05

I

1 I

1

Cargos de carren á

~~~tl~~~·r~o .:,.:::.. :

11

,)

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM BELllM (PARA)

Agrônomo . .
,
Agrônomo Fitossanitarlsta "

I
II

1I
11

Total,
04 -

I Sup ,
I

5

!

r

,,I

I

I

1

232

ATOS

DO

PODER

.EXECUTIVO

Lotação

Perm.
08 -

~.~~~~~,~~,~~~~~:~a" ,.. ,

1
.

I

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM SAO FRANCISCO DO SUL (SANTA
CATARINA)

0'0

I
I

1

0.0. ", ••••••, ••••••• -•••

Total

8

I'l

Cargo· de carreira

Agrônomo

3
4
1

1

,I

TotaL .. ,
09 -

I
11

POSTO DE DEFESA' SANITARIA VEGETAL
EM SANTOS (SÃO PAULO)

Agrônomo "
.
Agrônomo Fitossanltarista . .
Escriturário . .

Supl.

•••••••

II

I

1

/

II

10 -

I
I

POSTO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
NO RIO GRANDE DO SUL
Cargos de' carreira

4
3
1
2

Agrônomo. _
Agrônomo Fitossanitarista . .
'.'
.
Escriturário . . ..................•..................
Técnico Agrícola '
,',
'"'
··
-1
o ••••••••••••• /

Total. , .. , , .. ' . , .. , , , , , , ,
11 -

.

POS'IO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL
EM CORUMBA (MATO GROSSO)

Cargo de carreira

I

I

I

' .. ,1

1
1

I
12 -

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
SÃO LUIZ (MARf'NHÃO)
Cargo de carreira

Agrônomo . . . . .......•'

,

. TotaL." ,.,' ,. ,

'
,

I

I

:1

,., ,

II
I
I

10

I
I

Agrônomo •......................................... !
Total.

~I

I
1I

I

I1

I
j

1

1

1

I

I
I

I
II
I
I

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

1
I

Lotação

1

I Perm.

13 - PõSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM:
NATAL <RIO GRANDE DO NORTE)

I,
I

Ii

Cargos de carreira
Agrônomo
Agrônomo Fitossanitarista . .

1
!

i

Total. ......•................ 1
14 -

II

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM JOAO

P:::~ d:P::::':aA)

I(

Agrônomo
'"
Agrônomo Fitossanitarísta . .

1

j

I
1
i

Total.
15 -

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
MACEIó (ALAGOAS)

li

Cargo de carreira
Agrônomo

1

TotaL

1

1

16 -

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
ARACAJÚ (SERGIPE)

Agrônomo . . ..

~.~~~~ . ~.e.

r: , \
1
1

Total.
.

17 -

I

.

I

I

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
VITóRIA (ESPíRITO SANTO)

I

Cargos de carreira
Agrônomo

,

,

Agrônomo Pltossandtarfsta . .
Técnico Agrícola . . .. ;

.

Total.

,

,. .

'.'

,." •.•......... 1
,
.
:

.

I
1
1

I

_

Sup'
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

--I
Perm,

18 -

I

I

POSTO· DE DEFESA AGRíCOLA NO
ESTADO.OO RIO

I

Cargos de carreira

11

Agrônomo .. ,
,
-1
Agrônomo mtosanttartste
,....•.........•...
Técnico Agrícola.' ••....•..•........•.....•.•....
0,0

••••

\

'rotat.
19 -

\

I

PóSTü, DE DEFESA AGRíCOLA EM
CURITIBA (PARANA)

\

Cargos de carreira

1I

Agrônomo
Agrônomo Fitossanitarista'
;
.
Técnico P.. gricola ...................................•. \
0'0

•••••••••••••••••• \

Total

:

21 POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
BELO HORIZONTE lMINAS GERAIS)

II

Cargos de carreira

11

~~;gg~~~ FitossM1it~;{sta":': ":,':::',',..': .: .:".:::\
.

22 -

.1

DE;:;~'.~~~;~~~~..~~ ..• '1

I

POSTO DE
TEREZINA (PIAúI)

Agrônomo . . . ~

Cargo de carreira.

'

'

1

Total ............•.....
23 -

POSTO DE DEFESA AGRíCOLA EM
GOIANIA (GOTAS)
Cargo de carretrc

Total.
ESTAÇAO DE INVESTIGAÇéES
FITOSSANITARIAS EM S. BENTO
lESTADO DO RIO)

Agrônomo . . ..

1

II

'1\

Agrõnonlo . .

24 -

I

~~:~.os.. ~~ .. c~~re.i:~

Agrônomo Pitossanitarista

~

'r'otat.

1
I

I

\

I

'['

)

\

sue.

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

PerIT]..

Sup •

i

I

XL
21 _

03 -

I

DEPARTAMENTO NACIONAL DA

I

PRODUÇÃO VEGETAL

DIVISA0 DE FOMENTO DA PRODUÇAO

VEGETAL

01 _ DIRETORIA E DEPENDeNCIAS NA SEDE

,

Cargo isolado, em comissão

r

Diretor

(D.N.P.V·.)

/
·1

.

Cafeicultor . .
do Fomento Agrfccla .. ·
Fruticultor . .
de Plantas Têxteis

\

.

.

~,

i

~~~~~~~o ." .".: . : ' : ' : ' : ' : ' : ::':::::::::::::::11
E~~~o

··

··1

···

.Oficial Administrativo . .
Prático d-eL8iborat6rio
Contínuo .:

\

.

1

Totsl

\
I

XLI
21

1

1

I

Cargos de carteira
Agrônomo
Agrônomo
Agrônomo
Agrônomo

I

,I

5

11
5

I
I,,
39 I
1

II

\
i

1
1
1

\

..'
.-

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
RIO BRANCO (ACRE)

Total.

'

1

1

4.
3

1

1
1

\

10

.

Total. ,'

Agrônomo
,
Agrônomo Fruticultor . .

I

i
'

.

1

I
1

i'

I

I
1

I
I

I

I

I

1

'

3

1 1I

i

Cargos de carreira

Cargos de carreira

I

6

02 - SEÇAo DE FOMENTO AGRteOLA EM
CAMPO GRANDE (DISTRITO FEDERAL)

03 -

I

3

03 - , DIVISA0 DE FOMENTO DA
PRqDUÇAO VEGETAL
rêeções de Fomento Agrícola)

Agrônomo . .
Agrônomo do F.'0mento Agrícola
Agrônomo Fruticultor .
Dactilógrafo . .
Esorlturárío .' '
'," .. '"

I
I

6 I
1 1

1

DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUÇAO VEGETAL

,II

1

j

1

\

2

I
,I
•

I

2

5

10

ATOS

236

DO' PODER

EXECUTIVO

Lo t a

Perm,

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
BOA VISTA <TER. RIO BRANCO)

I
I
I
I

ã

o

Sup.

I

I

04 _

ç

i

I

1I

i
.Cargo de carreira

\

_•............ 1

Agrônomo
Total.

1

.

II

05 _ SEÇAO DE-FOMENTO AGRíCOLA EM
PORTO VELHO (TER, GUAPOR"')

\

I
I
1

Agrônomo

I

Agrônomo.

/

I
I

I

I
I

1 I

I
I
1
I1

1
1

I

I

I
I

'Agricôia:::.::::.',::::...':::.: I.
Total

I
i

I
I
I

11

Cargos de carreira.
Agrônomo
Agrônomo do' F~mento
Agrônomo Fruticultor . .
Dactálógr'aro . • .............•........... '."
Escriturário . .
,

1

I

'

FOME:::l~~~~~~~.~~

I

i

I
II

................................. \

08 _ SEÇho DE
BEI,EM (PARA)

I

1 I

TotaL.......................

Continuo .

I
'I

çargo de carreira

Agrônomo .

I

,!

I
I

06 - SEÇAO DE FOMEWIO AGRíQOLA EM
MACAPA (TERRlTóRIO DO AMAPA)

Cargos de carreira

1
1

Total ..•.....•..•........

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
MANAUS (AMAZONAS,

I
i
I

I

Cargo de carreira

07 -

i
I

I

1

1

1

.

7
1
1

1
1
11

I

í

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

l

LotjÇãO

I-su-'p-.-

\ Perm,
09 -

SEÇÃO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
SAO LUIZ (MARANHAO)

Cargos de caTreíra
Agrônomo
Agrônomo Cafeicultor
Dactálografo

.
.
.

2

1
1

Total ...........................•. 1
10 -

I

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
TERESINA (PIAUí)

Cargos de carreira:

.
Agrônomo

.. '
Oficial Administrativo

-

I1
.

Total
11 -

1

3

1

2
1
3

SEÇAO· DE FOMENTO AGRíCOLA EM
FORTALEZA (CEARAl

Cargos de carreira:
Agrônomo
Agrônomo oareícuitor :
Dactilógrafo
:

.
.

Total
12 -

7
1

2

1

,

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
NATAL (RIO GRANDE DO NORTE)

1

I

8

2

'cargos de carreira:
Agrônomo
Dactdlógraf o

13 -

,. '" ., ....•.........
.

3

Total ............................•.

3

SEÇAO D(E FOMENTO AGRíCOLA EM
JOAO PESSOA (PARAíBA)

Cargos de carreira:
Agrônomo
Dactilógrafo
Escriturário

.

.
.

4

...... ';~t~~"::::::::::::::::::::::::::::: I
I

1
1

6

1

1

238

no

ATOS

PODER

EXECUTIVO

i
I

14 -

ç_.

L o t a_ á_O
__

Perm.

Sup .

SEÇãO' DE FOMENTO AGRíCOLA EM
EM REOIFE (PERNAMBUCO)
Cargos. de carreira:

Agrônomo
Agrônomo Fruticultor . "

Da-ctilógrafo

'.,

~

.. ,

;

,

,

i

'I
I

~r~11~~:ri~~~::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: :1

I

Total
1'5 -

1

1'6 -

1
1
11

i1

5

Total .........•................... 1

5

.•.••..........••.••.••.... ',' .....•..• " •...•

,

:

2

,f

Cargos de carreira:

Dactilógrafo

1

1

t
!

SEÇÃO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
MACEIÓ (ALAGOAS)

'AgrÔ1101n'O

7
1
1

.'

1
1

SEÇÃO DiE FOMENTO AGRíGOLA, EM
ARAOAJU (SERGIPE)

Cargos de carreira:

~~~G~<Í~':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I
I

Tota,l .......•...... z •••••••••••••••• 1
17 -

SEÇÃO DiE' FOMENTO AGRíCOLA EM
SALVADOR (BAHIA)

~

,

Almoxarífe

[

1

Dactilógrafo

'.'

'

;
Total

3

1

I

Agrônomo Cafeícultor •................................
Agrônomo do Fomento Agrícola
1
Agrônomo de Plantas Têxteis
i

.Escriturário .. ,
Oorrtínun

1

I

Oargos de carreira:

Agrônomo

I~

3

;

'.1

i

i

I

10
3
3
1

1
1

1
2

19

3.

ATOS

DO

PODER

239,

E:::ECUTIVO"

Lot'ução

18 -

I

SECA0 DE FOMENTO AGRíCOLA' EM
VÍTóRIA (l!"-"PíR1TO SANTO)

i

Cargos de carreira:

!

~~~~~:~ d~:F~~e~~~' Ag~{c'~l~"::::::::::::: :::::,:::1
Agrônomo cercíouitor

'

;

~~~fnu;~r:~.:::::::::::::::::::::::

Oficial

Administrativo

'

, .,

'::::::: -::::::::::::: :
.

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
NITERóI (ESTADO DO mo:

I

*~g~~~
Bioi~,gi~~'::::::::: :-::::::::::::::::::::::::
Agrônomo Cafei-cultor
,

1
1

Dactilógrafo

Continuo ,
20 -

.

-

,

11
'I

6
4

1

,
,

I

I
i

Almoxarife -

1
I

6

Cargos de carreira:

Agrônomo do Fomento Agrícola
Agrônomo Prutícultor .. ". -"
Agrônomo de Plantas Têxteis

2
I

i

Tota.1 .", ,_,
19 -

'I

.
.

, ..................................•... !

;;~I' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I

1
1
1
1

1
2

26

3

I

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM'

SAO PAULO (SãO PAULO)

Cargos de carreira:
Agrônomo
j
Agrônomo Oadeícultor
: ....•...................... 1
Agrônomo do Fomento Agrícola
!
Agrônomo
Agrônomo de Plantas Têxteis .. "..
Almoxarife
'
.
Artífice
,
,
;
"
.
:Qa.ctilóg-ra,fo
.'
.. 'I
EscriturárIo .,
,'
:
,
.
Oficial Adiminstrativo
,
!
Prático de Laboratórío
,
1
Oontínun ".. ;
,
.
Técnico Agrieola .,
,
,', ..

Fruticultor ..,

Total

"

.

1

I

10
14
4

1
1

1
2

1
2

2
1

37

I
II

I
I

1
~

11
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PODER

EXECUTIVO

1__L_o_t_a ç
Perm.

21 -

i

Cargos de carreira:
, .. ,

1
J

'\

Almoxarífe .............•..............................
Dact~lógrafo

Contínuo .··

·

·

,

.'

.

Sup.

,., .. ,',

14
3
3

1
1
1

i

0'0

Total
22 -

O

I

SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA EM
CURITIBA (PARANA)

Agrônomo
Agrônomo Cai eicultor
Agrônomo do Fomento Agrícola

ã

í

I

21

2

I

SEÇAO DE FOMENTO AGlRíCOLA EM

Agrôno::ORI~N~~~:S.d:S:~:':~~C~T~.IN~
;~~:l' ::::::::::::::::::::::::::::::!
\

Agrô!l<?IDo Fruticultor

'

1

Dactilógrafo

3
1
1
4

1

23 - SEÇAO DE FOMENTO AGRíCOLA, EM
PõRTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL)

Cargos de carreira:
Ag.rônomo
Agrônomo do Fomento Agrícola .. ,
Agrônomo Fruticultor
0'0

~~~V~~I:i~
Contínuo "

••

'

;
, .. ,

:

.:.::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::'
'
,
, .. ,
,
.
TotaJ.

24 -

'.1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" .. , .. ,

.

.....• . ~~.r.~~s.. ~~. ,~~::~~~~: .. ,., ,
Biologista

oatcícuitor

;

do Fom-ento Agrícola

j

: ...•................

1
1

.

~~rfPu~:f~. :.:.:.: :.:.:.:.: .: : :.::::..:::::::::::::::::::::::1
Total

1

1
1

11

~~~~~Je ~~. :'l.~~:~~. :~~~..::::::::::::::::::'::::: I
Quínlic-o
Técnico Agrícola .. , "

1

1

I

&EÇAO DE FOI\fENTC AGRíCOLA, EM
BELO HORIZONTE (MINAS GERAIS)

Agrônomo
Agrônomo
Agrônomo
Agrônomo

6
2

I
, , . , "I
.

14
1
5
4
1

1

1
I

1

6

2

31

6

ATOS

rio

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

I

Perm.

Sup.

SEÇÃO DE FOMENTO AGRíCOLA, EM
GOIANlA (GOlAS)

zs _

Cargos de carreira:
AgrônOlllo .
'Dactilógrafo

o •• o •••••••••• o ••• o •

....•.•.•

3

o o •••• o •••••••••••••••••

1

o • • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,• •

Total

.

3

o ••••••••••••••••••••••••••••• o o

1

.:::::::::::::,::::: :'::: ::/:::::: :.:::: :::: :::
do Fomento Agrfcola ....••...

1

1

SEÇÃO DE FOMENTO AGRí'COLA, EM
CUIABA (MATO GROSSO)

26 -

. Cargos de carteira:
Agrônomo

"0 "0 •• , •••

~:c~\~~I;f~
Agrônomo

o ••••••• "

••

1

.

3

Total

1

1

XLII
21 - Dl'lPtARTAMENTO NACIONAL DA BRODUÇÃO
VEGETAL. 04 - DIVISA0 lJ'E TERRAS E COLONIZAÇÃO. 01 - DIRETORIA E SEÇõES NA SEDE

Cargo isolado, em comissão:
Dketor (D.N.P.V.)

'"

......•.. ..•

Cargo isolaàO, efetivo:
Inspetor de Colonização ..

o ••••••• , ••••• o'· ••••••• •• •••

1

I

Cargos de carreira:

Agrônomo
."'0 • • • • • • • , • • • •
Agrônomo do Fomento Agrícola
Dactilógrafo .; .....
o o'

o o o •

Dcsen.tnete-Auxíliar ...
Desenhista
Engenheiro .
o o o o •• o •

o ,

o •

o o o •

o •••

o o •

o' •

o •• o •

o o o •• o o •• o ••• ;

o •

Sanitarista

••• o o •

o •• o

2

o o, o.' • • • • o o' • • • • • • • • • ' • • . - .

o ••••• o ••• o ••• o o •••••••••••

'1

o o •••••

o' ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Oficial Adímmstratdvo

1
2

o o • • • • o,, • •

o,' • •' o • • • • • • • • • • o • • o • • • • o • • o • • o o • • • o •

Mé~CO

1

o •••••• o o o •• o' •••• o ••••••••
o o •• o •• o o •• ,

o •••••••• o •••••••••••• o •••••

Tota,~~~~

,

j

I
!

21 - DEPARTAMENTO N,ACIONAL DA PRODUÇAO
VEGETAL. 04 - DIVISA0 DE TERRAS E COLONIZAÇÃO .
(Núcleos Colonlaís e colônias Agrícolas)
I
02 - NúOLEO COLONIAL DE SANT" CRUZ
(Distrito Federal)

Cargo íscíaâo, em

r:

A,-Qministrador de N,úcleo Colonial
Colo da> Leis - Vql. v:o:r.

1

1
12
3
3
26

1

1

l 11

242
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ç

I_L_ota_á_O_
Perm.

I

J
I

j

Cargos de carreira:

I

J
Agrônomo
Es-criturário .......•.................................. 1
Medico Sanitarista
.

'I

Total
03 -

.

4

NúCLEO COLONIAL DE TINGUA
(Estado do Rio)

1

Cargo. ísouuto, em comissão:

I

Adrnlnistrador de Núcleo Colonial ........•.•••.••.. 1
I

1 I

Cargo de carreira;

Agrônomo

.........

Tota.l

04 -

.

1

•••••••.. 0'0..................

2

'

N Ú = COLONIAL "DUQUE DE CAXIAS"
(Esta·do do Rio)

Cargo ísouuio, em comissão:
Administrador de Núcleo Colonial ..•........•.•.... 1

I

Carço sle carreira:
.Agrônomo

.. ,'

"

0'0

Total
05 -

1

••••••••••••••••

NÚCLEO COLONIAL DE SAo BENTO
(Estado do Rio' de Janeiro)

I1
I
I

1

Administrador de Núcleo Colonial

2

I
1I

1

1

li

.

1
1

I

Cargos de carreira:

Agrônomo .. '.' . . . . .. .
Escrtturárío

0-' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I

1

Total
06 -

NÚCLE.O COLONIAL <'MARQU:f;S DE
ABR·AN·TE8"

3

j

·1

(Paraná)

I

Cargo isolado, "em comissão:
Admíníatrador de NÚCleO Colonial

Agrônomo

Cargo de carreira

i
1
.

<

1

I

I1
11

............................................ [

1

1

2

Total

I

1

I
I

Cargo isolado, em comissão:

I

I,

Sapo

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

Lotação

Perm,

SUp.

NCTCLEO COLONIAL AGRO-INDUSTRIAL DE
,
SAO FRANCISCO (Pernambuco)
Cargo isolado, em conussiio:

Admi:i1istra.dor (Núcleo Colonial Agrc-Imdustrãaj São
Francisco
:
'
'
.

1

Totrul •••...•••.••..•••••••.

08 -

COLôNIA AGR.íCOLA NACIONAL DO
.'\.MAZONAS
Cargo isolado,

e~

comissão:

Administrador (Colônia Agriçola Nacional .do

~~;;~..~~ . ~~~~~~;~

zonas
AgTÔI16 m o

1

.;

; .. ;

~a-

ó •••••••••

I
\
:1

······1

,'

Total ......................•......-.]
09 -

COLôNIA AGRíCOLA
Cargo isolado,

NACIO~AL

em

DO PARA I

comissão:

Administrador (Colônia Agrícola xacíonaa do Pará)
TotaJ.

1

;....

1

10 -, COLôNIÃ AGRíCOLA NACIONAL DO
MJI,Fl.A.NHAO
.

Cargo isolado, em comissão:

.. ..

AJ~~~~~or .. ~~~~~'.. ::~i~.~.,"~~~'~~~ ~~ ~:.
Agrôn-omo

1

Cargo de carreira
I
••.•••••.•...••••.••.••.••.••.•••••.•••••••• J
Totrul

11 -

\

,

\

COLôNIA AGRíCOLA NACIONAL DO PIAUí

I

Cargo isolado, em ccarussiio:

1

Administrador (Colônia Agrícola Nacional do Piam)

Total
12 -

1

;

1

COLONIA AGRíCOLA NACIONAL DE GOIAS
Cargo isolado, em comissão:

1

Admínístradcr (Colônia Ag-rícola Nacíonaê de Goiás)

Tota,1

.

1

244
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Lotação
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I

Sup.

lo _ COLONIA AGtRíCOLA NACIONAL "GENEJRAL
. OSóRIO" (Paraná)
Cargo isolado, em

comteeõo:

Admínístrador (Colôrula Agr. Nac. Gen. Osório)

1

Total :............................

14 -

COLôNIA AGRíCOLA NAClONAL
DOURA:DOS (Mato Grosso)

1

DE

Cargo isolado, em comissão:
Administrado!'" (Colônia Agrícola
radoaj . . •

Nacional de Dou-

1

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

1

XLIV
22 -

SERVIÇO DE EnONOMIA RURAL 01 - DIRE-I
TORTA E DiEPEND1!:NCIAS NA SEDE
Cargo isolaão,

em. eomissõo:

Dlx€,\or (8 ,E. Rural)

Cargo isolado, eletivo:

Assistente de Organízaçâo" Rural .,

1

I
1

1

Cargos de carreira:

Agrônomo
Agrônomo Cafeicultor

.
'
.
Almoxaríãe ................•..........................
Classificador de produtos Vegetais
'
.
Contador,
~
;
.
Continuo
'
"
.
Dactilógrafo
;
"
'
.
Agrônomno Economista ............•....................
Esertturárío .'.".. '. ...•............ '.,
'
.
Oficial àdmínístratívo
"" •................... '
Eó<>nornlsta Rural
,
"
.

I

'I'<>tal ....... .... · .. " .. · ........ ·1

I

5
1
1
18

10
1

1

13

aa

ATOS

DO

PODER

ExEctJTIvo

I

Lotação

Perm.

SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL
(AGllNCIAS)

I

AGllNCIA DO S. E. R. EM
MANAUS tAMAZONAS)

02 -

Cargo de cl!-rreira
Agrônomo . .

\

.......................................
Tota l ,

03 -

~I-

'

AGllNCIA DO S. E. R. EM
BELllM (PARA)

Cargos de carreira
Agrônomo. .

1
1

Classificador de Produtos Vegetais...................
Total,
04 -

". . . . . . . .

2

AGÉNCIA DO S. E. R. EM SAo LUIZ
(MARANHAO)

Cargos de carieira

Agrônomo.
Classificador

...
:
de Produtos Vegetals

;

.Total..;
05 -

.

\

.

AGÉNCIA DO S. E. R. EM
TEREZINA (PIAUí)

Cargo de carreira
Agrônomo ", .

1

·0......

1

Agrônomo . .
, •. ;.... •.• . . .•• .. . . .. . . .
Olassíflcador de Produtos Vegetal5................

1
6

Agrônomo :Econonllsta .

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

2

Totat....................

9

Total
06 _

,

Sup.

I

XLV
22

\

AGllNCIA DO S. E. R. EM
FORTALEZA (CEARA)

Cargos de carreira

ll4f

ATOS

DO PODER

EXECUTn:9

\,--_L_o_ta ç ã o

r

I
07 -

Pel1!1.

1-::-·

AGllNCIA DO S.E.R. EM NATAL
(RIO GRANDE DO NORTE)

Co.rgos de carreira
Agrônomo . .
Classificador de Produtos Vegerois

,.....•.........•
,
.

Total ...............•....
08 -

AGllNCIA DO S.E.R. EM JOAO
PESSOA (FARAíllAl
Cargos de carreira

Agrônümo
~
,',., .•.... '
Classífícadcr de Produtos Vegetais,
.
Total
09 -

.

f
1

2

2

, '"

AGllNCIA. DO S.E.R. EM REOIFE
(PERNAMllUCO)

. I
I,

CargoS de carreira

Classificador de Produtos Vegetais ..... ",. ," ....•...

TotaL', •.......•.... ', ..... \
10 -

I

AG"tNCIA DO SE.R.. EM MACEIó
(ALAGOAS)

~~~~~o.s ~e C~~~~t~~.

Agrônomo . . . .
.. ..
Classificador .dc Produtos veaetáts .....•
0,0

1

••••••••••••

0'0

••••••••••••

TotaL ................•..... . \
11 _

AGllNCIA DO S.E.R. EM ARACAJÚ
(SERGIPE)

II

Cargos de carreira
Classificador de Produtos ,Vegetais ....•...........
Agrônomo Economista . .
'
.

Tota

2

1

.

3

Agrônomo
,•.............
Agrônomo Cafeicultor . . .. ; ..................•......
Classificador de Produtos Vegetais ...........•.....

1

Total ..••...•••.•.•...•..

4

12 -

AGllNCIA DO S.E.R EM SALVADOR
mAHIA)
Cargos de carreira

1

2

ATOS' DO

PODER
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Perm,
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.13 _ AGENCIA DO S.E.R. EM VITóRIA
<E. SANTO)

Cargos de carreira
Classificador de Produtos Vegetais
contínuo
Total

~'

.
..

1
1

.

2

I

14 - AGENCIA DO S.E.R. EM BELO
HORIZONTE (MINAS GERAIS)

Cargos de carreira
Classificador de Produtos Vegetais
Dactilógrafo . .
Agrônomo Economista .. ..;

I
:

Total
15 -

.

I

I

Carçcs de carreira

·
.

Total......................
16 -

1

I

AGENCIA DO S.E.R. EM NITERóI
(ESTADO DO RIO)

Olaesíflcador de Produtos Vegetais
Agrônomo Economista:

1

)

.

6

AGENCIA DO S.E.R. EM SãO
PAULO (SãO PAULO)

Cargos de carr eira
Classífícador de Produtos Vegetats ...•..•......•.•.

Agrônomo Economista
Bscrtturárto . .
Ofícíal Admínístratívo
Continuo

'

','
Total.

17 -

I

.
.

,"

.
.

AG1lNCIA DO S.E.R. EM CURITIBA
(PARANA)

11
~I

Cargos de earreírc
Agrônomo
".,
_
\
Agrônomo Cafeicultor . . .. ,.:
,
;.1
Classificador de Produtos Vegetais
\
Ofícíal Admlmstratdvo . . .....•.......•........••

Total

,

~

~

I:

I

2
2

Aros
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18 - AG:!:NCIA DO S, E. R. EM
FLORIANóPOLIS (SANTA CATARINA)

Cargos de carreira
Agrônomo;
Olassítícador de Produtos V€getaie
Total,.

.
.

1
1

2

o-o.

19 - AGl!:NCIA DO SRR. EM PÓRTO
ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL)

Cargos de carreira

I

1
2

TotaL ................•...... 1

3

~f~~'ffi~~or de' 'P;õdutos' ·V~<G.·ls: :::::::::: ::::: ::
XLVI
23 -

SERVIÇO DE ESTATISTICA DA
PRODUÇAO
Cargo isolado, em comissão

Diretor (S.E.P) • .•.••...•..........••..•••..•.

1

Cargos de carreira
Contínuo
Dactilógrafo . .
Estatístico . .
Estatlstico-Auxiliar·. .
Estatlstico Cartograflsta .

.
.
.
1

,

..

Total ...••.....•.... ,

,

XLVII
2i - SERVIÇO DE EXPANSAo DO TRIGO
01 - DIRETORIA E SEÇOES NA SEDE

Cargo uotaao, em comissão
Diretor (Serv. Exp. I7lgo)
Oficial

Admillistr::~:O~ ".~~~~~~~~
Total

_

I
I

.
\

I

1
2

16
8

I,

~I
:I
3

I

9
10

Aros

DO

249

PODER ExEcunvo

r.ot a c

ã

o

Sup,

XLVIII
24 _

02 -

bERVIÇO DE EXPANSAO DO TRIGO

INSPETORIAS REGIONA18 NOS ESTADOS

CargoS de carreira
Agrônomo do Fom-ento Agrícola......................

:3

Total........... . . . • . . . . . . .

3

XLIX
25 -

SERVIÇO FLORESTAL

DIRETORIA E DEPENDjj;NCIAS NA

O'. -

SEDE
Cargos isolados, em comissão

Diretor (S.F.)
Diretor (J B. -

.
.

S.F.)

12
1

Cargo isolado, efetivo

Mlcrofotôgraío

..

'. ...•..

Cargos de carreira

'Agrônomo ............•......•..................•..
Agrônomo Biologista.. .
; .
Agrônomo Silvicultor . .
.
Almoxarffe . . .....•............ " •....••.......•..

Dactilógrafo ..........•......... " ..........••........ 1
Desennís'........................•........•...
Estatístico .........•......................•........
Jardin eira . . •..•....•........•...••...•.......

Naturalista . ...•.........•................... ;
.
oncíai Aec.ímstratrvc . . ..............• '. ...•....
Prático de Laboratório . .
','
.
Contínuo . '................................•......

1
15
2
11
1
2

r

1

I

59

II

SERVIÇO FLORESTAL

trrortos Florestais, Parques Naclonaía e Floresta
Nacional Ararlpe-Apodí)

02 -

HORTO FLORESTAL DE SANTA CRUZ
(DISTRITO FEDERAL)
Cargos de carreira

Agrônomo
Agrônomo

I

1
I

L

25 -

I,

3
2

22
2 I

zciedor . . .....•.....•••......•••.••...•.••..•.••

Total ................••........

I

2

,\
I

511vicÜ1fór': ':.'.::::.'.::::::.'.':: ::.'.::::.'.:

1
2

Total . ..•.•••.•.••..•••.•..

3

!

B

1

17

no

ATOS
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Lotação

Perm.
03 -

HORTO FLORESTAl, DE SALTINHO
(PE1~NAMBUCO)

Agrôn-omo
" .. '. . . . . . .. .
Agrônomo Silvicultor . .

2
1

.
.

Dactílógrafr, • • .•....•.............•..•........

Tot-al. ...••.•.••.•.•..•..••••..

3

HORTe Fi.ORES'IAL DE mURA
(SERGIPE)

Agrônomo Silvicultor . .
Prático Rural .
.
Dactilógraf-o . .

.
.
.

1
1

I

TotaL

.

2

I
'I,

HORTO FLORESTAL DE LORENA
(SAO PAULO)

Carços de carreira

i ,I

Agrônomo .........................•.......••

: 'I

Agrônomo Silvicultor . .

Total
07 -

,

2

,

PARQUE NACIONA.L DE ITATIAIA
(ESTADO DO RIO)

Cargos de carreira
Agrônomo
"...........................•..
Agrônomo Silvicutor.
.
.

Na turalístr

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

Tota.l

.

3
1
1
5

08 -

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS
óRGAOS (ESTÀDO DO RIO DE JANEIRO

ae

Carço«

carreira

Agrônomo Silvicultor . .
Naturalista . .

"

,

.-

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

Total.

1

1

\

Cargos de carreira

05 -

,
I,
,,I
I

Carços de carreira

04 -

I Supl.
,I

; .. ','

'1

H

1

1

no,

ATOS

POD~R
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09 _

Supl.

PARQUE NAClONAL DE IGUAÇU
(PARANA)
Cargo de carreira

Agrônomo· Silvicultor

•............••........••

o •

TotaL .•..•.•............••
10 -

-

0\
.\

'1

I

F):,IRESTA NACIONAL DE ARARIPE
APODI (FOIlTiiLEZA - CEARA)

I

Carços de carreira
Agrônomo de Plantas 'rêxtcis
Ag'rônomo qi1vicultor

.

·0

,

••••

o o • o •• o ••••• o ••• o o •

Total .•....

o

0.0 ...

:\
I

o •

o o. o o o ' • •

27 - SERVIÇO DE METEC'ROLOGIA
01 -

DIRETORIA E DEPENDl!:NClAS NA SEDE

Carço isolado, em comissão
Diretor (S. Met.)
.Carço isolado, efetivo
Chefe de portaria ... o • • • • • • • o • • • • • • • • • •
Cargos
Biblioteeérlc . .
Bíbüotecá-Ic-Auxilíar
Almoxarífe

. o o ••

I

..

ae

I

o o o ••••••

carreira.
1
I
I

o ••••••• o •••••••• o •••••••••• o o

'

o •••••••• o •••

' . ' • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o. o • • • • • •

Artífice
o.,. o o • o ••••••• o ••••• o • o •••••• o o o •• o •
Dactílógrafc . o o • • • • o • o • • • • • • • • • • • o • • • • o • o • • • • • • o oI
Escriturário o • • • • o • • • • • • • • o o • • • o • • • • • • • • • • • • o o • • • • ·1
Oficial Administrativo .
Continuo
... o o • • • • • • • • • • • '. o •
o • : •• o • o ••• o o •• o ••
Calculista.
. o • • • • • • • o •• " • • • • o • • • o •••••• o ••• o •••••
o

-.

0.0

[

•

Engenhe;- o
.......•.. o • • o • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • o
Meteorologístg . o • • o • o .. o' o ' • • • • • • • ' • o • • • • • • • o o o • • •
Observauor Meteorológico
. o o • • • • • • • • o .' • • • • • • • • • • • •
Desenhista
\

......................................
rotal.

o o o o o o

0.0

o o • o.

O"

00

'1

5
2

3
7
4

3

34
9

36
I

93

II
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LTI

27 -

SERVIçO DE METEOROLOGIA

,Distritos)
02 - 1.' DISTRITO - INSTITUTO REGIONAL
DE METEOROLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
E ESTADO DO RIO.
Cargos de carreira

Calculista . .
.
Escriturário . .
~ .............•.......•......
Meteorologista . . .•....
Observador Meteorológico ......•... ; .............•.••
Oficial Administrativo . .
.

~

Total•.............•.....

14

0.0 • • • • ,

.

7

I

l

1

1

51

52

03 - 2.' DISTRITO'- INSTITUTO REGIONAL
DE METEOROLOGh\ DESAo PAULO \sAO .
PAULO)
Cargos, de carreira

Calculista . . .....................•...........
Esertturár;o . .
'.'
'.'
.
Meteorolcgísta • . ......•.................•. : ..
Observador Meteorológico . . ......•..............• ,'
Ofícíaj Administrativo • _.........•...................

4

1
4
40

Tola!.. •..•..•..••..•••.•..•.

40

O~

- 3.' DISTRITO - INSTITUTO REGIONAL
,.DE ME·TEOROLOOJA DE PORTO ALEGRE
(RIO GRANDE DO SUL)

Cargos. de carreira
Artlfice
.
Calculista . . ...••..••............. ; ...••.....
Dactilógrafo . ...••... .:.••••........•••••••• '.: .•.' .
Engenheiro . .. .•........... '.'.....••...•.'
.
Escriturár';o . . ••.........................•....
Meteorollogista
' '...••.. 1
Observador Meteorológíoo . .
.
Contínuo .•.................................•......

Total.

.

1

3

2

1

5
6

'I

30
2

12

II

35

,

ATOS . DO

PODER

EXECUTIVO
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Lotação
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05 - 4.' DISTRITO - INSTITUTO REGIONAL
DB METEOROLOGiA DE BELO HORIZONTE
(MIKAS GilllRAIS)
Cargos de carreira

Calculista . . ...........•...•........•.•••............
Dactilógrafo . . .................•..........•.. :
Engenheiro ~ . . ......•......••....... '.'
.
Bserrturárío . • •................,
.
Meteorologleta . .
o •••••••• 1
Observador' Meteorológico . .

contrnuo . .

"

Tota I
06 -

,

;

20

.

.I

21

1

5.' DISTRITO - INSTITUTO REGIONAL
DE METEOROLC·GIA DE SALVADOR
(BAHIA)

~.~~~~s ~~. ~~~~~~~

Engenheiro . ...
..
,
Escriturál'io . .
Meteorologista . . ' .. o
Observador Meteorológico . .

,
"

,
'0 • •

.

\

,

1
1
1

•••••••••

,

Total
07 -

1

.

32

.
3

o •••••.••••••

32

6.' DISTRITO - INSTITUTO REGIONAL
DE METEOROLOGIA DE REUIFE
(pEfu'lA...,mUCo)
Cargos de carreira

Engenheiro . .

.

,

,

,

.

~~~~f~?st-i":::::::::: :,:::::::::::::::::::::::::::::1
O'0OO1'vaLdor Meteoroâógícc

,., .. ,'

1

Total

03 -

3

7.' DillTRITO - INSTITUTO REGIONAL DE
METEOROLOGlA DE BELl!:M (PARA)
Cargos de. carreira:

Calculista
,
.- ....•...
Meteorologista
o • • o • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • • •
Observaôce Meteorológico .,.,
o ••••••••

Total

..

3
1
81
4

31
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Lotação

Perm.

de

carreira :

18

Observador Meteorológico

Total

Sup,

I

OQ - 8.' DIS'I1RITO ~ INSTITUTO REGiÍ01;'AL DE
METEOROLOGIA DE CUIABA (MATO GROSSO)
Cargos

I

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

18

,

LIII
28 -

snavrço

DE' PROTEÇãO AOS íNDIOS

Cargo isol-ado, e'nt comissáo:

ó.............

Diretor (S.P.I.)

1

Cargos de carreira:
Birbliote'Cário-Auxiliar ....••.....

Desenhista

'

0'0

••••••••••••

,

"

•

1

o' ••••

"........•

2

.

2

.~~~=-ã~fo
:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::
~::
Oficial Admímístratívo
'
,

1
2
2

])es~ffita-A~liar

0'0

Contínuo

0'0

••.•••••••••••••

0.0

••••••

o-o .'.

2

•••••••••••••••••••••••••

i

Total.

4

9

LIV
29 - SUPERINTEND1!JNClA DO ENSINO AGRíCOLA
E VETERINARIO. 01 - SUPERINT1!JNCIA E DEPElNDENCiIAS NA SEDE

Cargo isolado, em comissão.:
Superintendente (S.E.A.V.)

.•....

1

Cargos isolados, efetivos:
2

Agrônomo

~.a.r~.~s ~~ ~~~~~~~~:

I

.. .

\

Dactilógrafo •..•.•• ',' . _...• ,..••....•... '~ •....•••.••.• 1
Escri turárro .......................••...•.•.....••.... \
Of:Lci~ü Admínístratdvo
, .........••...........

~éJ~~11~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:
'Técnico de Educação Rural

;

.

Veterimárío

Veterinário s&~t~;i;~·::.::::::::::::::::::::::::::::

Total

.

6

~

1~
29

I

\1

1
3

\

I

6
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1__L~o_ta c ã o
Perm ,

I
LV

,

'

II

I
I

E VETERI:NARIO
(Escolas)

I

I

ESCOLA AGROTÉC,mCA DE BARBACENA I
(Minas Gerais)

02 -

I

corçce isolados, efetivos

11

1

I,

Diretor

(E. A. B.) .............•................... 1
Professor fE.. A. B.) ...........•.•................... 1
<

Cargos de carreira:

1

I

...••• I

2

E;{sin·õ·::::::::::::::::::::::::::·:::::::
::1
Dactdlógraüo
'.....••.................... '.

1

AgrÔll0'!l10 •••.•.•••••••••••••.••••••••.••••••.

~~1ro~ifJe

Dentista

.

~. :
PrátICO de Laboratórtc
Prático Rural

-

Méd~co'

Contínuo

1

1

Escriturário
Inspetor de Alunos

,

'

,

Técnico Agrícola
,
Técnico de Educação Rural

Veterinário

'

'

,

',' .. ,
,

,

,,
.

, , .'. , ,

"

,'

t
1

1

I

1
1
2
1

"I

'1

' . ".

13

I

1
2

I

6

!
i

I:

1

1
1

12

I',

Cargos ae carreira:

"

•

~~~i~~e"::::::::::::::: :,:: :::::::::::: :.::::::::::::!

Total'

I,
I,I

i

~

03
ESCOLA AGROTÉCNIGA "VIDAL DE
NEGREIROS" (Bananeiras - Pernambuco)

Auxiliar de Ensino
".. ,.,
Escriturário ,.'
,
Inspetor de ALunos
,
".. ,',. '.'
Médico
'Continuo ." .. '.'
, , . , .. , , ,
Técnico Agrícola
,
Prático Rural .,
,.,',
Veterinário .. ,
,., .. ,
'
, .. ~

1
1

1

;

zootecmste ...•...... ',' \
Total

,

'

[

.
.

SUp.

I
I

1I

sUPERINTEND~CIA DO ENSINO AGRíCOLA

29 -

II

.:

1

, , , , ._.
.
1

,

'1

,
"

3
1

.
.

5
1
1
1

1
2

1
1

1

1

11

I

6
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Lotação
Perm.

I

ESCOLA AGROTf:CmCA "VISCONDE DAc
<mAÇA" (Pelotas - R. G. do Sul)

Q4 -

0.0

••••••••••••••••••••

o' • • • • • • • ,

Sup.

\

1

2

1
1

.
.
.

..

9

Téc-nico Agrí-cola
Técnico de Educação Rl1lral
Veterinário ............•........................ "

Total

1

1
1
2
1

• • • • • • • • • • ,• • • •

\

I

cargos de c,arreira
Agrônomo
·......•..••.••.
Aímoxarrre
','
'.. ,
'"
.
Auxiliar de EI1sino .. ; ...•............ ~
.
Escriturário
" .. o • • ', • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I!1$etor de Alun.os
.
Contínuo ....•........•...........................••...
Prático Rural
;

I

1

a

OS -'- ESCOLA AGRtcOLA "JOAO CO:DMJJ:RA"

Bacredros -

Pernambuco)

Cargos ele carreira:
AgrôrLomo "
Almoxarífe

o •

o'. o o. • • • ' . , •

o •• o o o •••• o •••• o •

'. ..•...

o •• o .'• • • • • • • o •

o o o •••• o' •• o •••••• o' o • • • • • • •

Auxiliar de Ensino ......•...•................... '" ... 1
Es.e,riturári.? ..
Inspetor o.e Alunos
o ••. o • • o

'.' ••••••••••••••••• o

'1

o ••• o o o o o •• o •• o ••••• o •• o ••••• ' •••••

Médico

~~~i~~u~uIai ..: ::.: :.:

:::::::: ·.·.·.·.·.·0

'Técnico Agrícola
'Técnico de Educa,ção Rural ..

.

~"

2
1

o ••••• o •••••• o ••••••••••

1
1
1

..

9

o. o. o. o. ' :

. :\

o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • '.

TOtal .. ,
06 -- ESCOLA AGRíCOLA "FLORIANO
PEIXOTO" (SATUBA - ALAGOAS)

o

o

••••••••• o •
o

••••
o •

••••••

o

o ••••••

o

•

o

o,

••••••••

o

•••••

o o ••• o •••••••••••••••

o •••••

o o ••••• o o •

!vlédico
contínuo .

•••

o o o o •

o

•••••

o

•••

o

o

•••

o

o' • • • •

o

••••••••••

o • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • . • • • o' o o.

.

P~áti~o Rnra~

.......•..

'.

o

•

•

·0

••••

'0

vetennano . .' .....

o

o

o' ••

o

••••••••

0.0

o •

0'1

o .. o

1

Tütal

o

••••••••••••

o

,

•• o

o •••

0.0

3

1

1

o o ••• o •• o ••• o •••••• o o o o ••

o

6

~I
2
1

•••••••••

o •• o

o

o ','

• • • • • • • • ',' o, • • • • • o o. o . ' o o .•••• o

Tecruco Agrícola .
Técf\lico de Educação Rural.

o

o o •••••••••••••••• o o •••
••

1

I

cargos de carreira
Agrônomo, . . . . . • . . . .
Almoxarífe .
Auxiliar de Ensino
Escrtturárío . . ....
Inspetor ce Alunos .

5

1

1
1

10

4
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,EXECUTIVO

Lotação

I
I

Perm.

Sup ,

I

I

07 -

I

ESCOLA AGRíCOLA "NILO PEÇANHA"
(PINHERAL - ES,ADO DO RIO)

*f~~~~'::~e .... ::~~~~~:s::~~: ~~~~:e~~~:::::::::::::::::: \

Auxiliar de Ensino . .
Escrituraria . .
"
Inspetor de Alunos
Prático Rural . .
_
Técnico de Educação Rural ,

2
1

1

,

Total.
03 -

\
I
I

I

.
.
.
.

1

.

6

1
1

ESCOLA AGRíCOLA "ILDEFONSO SIMõES
LOPES" (Km. 47 _ ESTADO DO RIO)

Cargos de carreira
Agrônomo
Almoxardíe . .
Auxiliar G.€ Ensino
Escriturário·. .
Contínuo
, ._
Inspetor de Alunos
' .•...............'

.
"' ..
.
.
'.
.

2
1 I
1

l
\
I
I

Cargos de carreira
.
,
~
I
Ensino . . .. ·
·
··.·
·
·1
'. . .
,
"
'1
Alunos , . .,··.,',
,:"·,',
·,, .. ,.1
. ,. .
"'.,
,
"
. ,
,
,
"',
,
, .. ,
'.'

'.1

l?MAN~iLor,~R:Tl;~i~~i~'~~~i~A~'" '1

9

Cargos de carreira
Almoxarífe . , .. ".,

". ,

'.'

,

"" .. "'
,,

,.,

Auxiliar de Ensino ,
,
,
,'~",.,
Escrtturárto . . .. " .. " .. ,
"
,
"
,
Inspetor de Alun-os' . """'" '\.. , '
"
,',
Médico . . . , ..
o, ••••••• , " . , • • • • , • • • • • ,
Contínuo . ,
Técnico Agrícola ,
_0

•••••••

o •••••

Cal, das Leis

,

•••

:

•••

,

•••••••• ,. o •

o ,

•••• ,

.

,
.
'

."
,

I

3

I

1

I
I
I

4

!

1 I

I

2

II

1

1 I
1 I

4

I

I
I

3

I

I

2 I
1 I

,.,

•

4

II

1

,

1

1
1 I
2 I
1 I

ESCOLA DE IIDCIAÇAO AGRíCOLA DO
AMAZONAS (MANAUS)

Agrônomo ,

I
I

3

f

Total.

Agrônomo .
Auxiliar ae
Escraturário
Inspetor de
Cont-ínuo .
Veterinário

I
II
II
I
I

~~;~oo ~~rl~~oia' .: . : ' : ' : .:..': .: .:': .:': '.:::.'.:
Técnico de Educação Rural
.
09 -

I

1
1
1
1

I
II

7

\

o

4

5
Fls. 17
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ExECUTIVO

1

J

Lotação

1
'---

I

I

Perm.

I
I
I

11 - ESCOLA DE INICIAÇÃO AGRíCOLA
"BENJAMIN CONSTANT" ,QUISSAMÃ
- ,sERGIPE)
Cargos de

I

Agrônomo . . ...•. .' '. ...•...... :
Almoxarlfe

Auxiliar de En.sino
Escrtturáràc
Inspetcr de Alunos . .

~.I

2
I
I
I

Contínuo . . ...............................•..
Ti)cnlco Agrícola
;
'

2

Técnico de Educação Rural.

.

I

,.

8

'

o', • • • • • • • • • • • • •

I

Sup .

1
1

; .........•.
,
.
~
.

,

I

I
I
I

I

carT~iTa

I

1

'I

I
I

3
I

I
1

Total

1

I

Cargos de carreira

.
-.•.
.

2

Escriturá-no . . ..•...............................
Inspetor de Alunos . .
..

I

Médico

4

I

12 - ESCOLA DE INICIAÇAO AGRíCOLA
"SlIDGIO DE OARVALHO" (SÃO FRANCISOO
_ BAmA)

Agrônomo
Almoxac ífe ...........................•.....,
Auxiliar ne Ensino . .

1
1

,

:

I

II
I
,I
1

1

I
I

I

I

Técnico Agrícola

Total

~

2

j

8

1

I

I

I

13 - E.."DOLA DE INICIAÇÃO AGRíCOLA
"VISCONDE DE MAUA'· (OURO FINO
MINAS GERAIS)

5

I
I

5

1

I
I
I

I
I

Cargos de carreira
Agrônomo .....•..............................
P...Imoxartfe , . ., . .- ••......... ,. ',' , , , ....•..... , ..... ,

Auxiliar ce Ensin-o
" .....................• ,
Escriturário . .
'
,
, .. , ,
.
Inspetor de Alunos . ,
,
,
,
Médico., . . , .. , ...•........'
,'.,
,
,
.
Contínuo
..
, .......••..........• , .
Técnico Agrícola
, •.............................•..
Veceruiárâo '. .
,
,.",
.

1

I

2 I

I

I
I
2
1

I

I

5

li

I.

I

I

1

i
1

Total,

'.,

,

.

8

I
I

~
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ExECUTIVO

Lotação

Perm .

14 _

ESCOLA DE INICIAÇãO AGRíCOLA

II

"GUSTAVO DUTRA" (S. VIGENTE MATO GROSSO)
Cargos de carreira

~~~l~~l~~~iO'
Prático Rural

.

~

.: .::::: . . ' : ' : ::: .:.'::: .•, .,,::: •.·..

. .
Técnico Agr-ícola . .
V·etf':Jnâ.l'io

15 -

::::1.

·,···

.
Total .• " .:

'.'

ESOOLA DE INIOIAÇAO AGRíOOLA DO
ACRE (RIO BRANCO)
Cargos de carreira

.

Sup,

!

·1

I
1
I
I
I
i

Agrônomo ............................•............. 1

1

Total

DECRETO N.o 24.016
NOV~~BRO

DE

-r-: DE

1947

10

DE

Aprova os Estatutos da conteaeração
Brasileira de. Desportos Unioersi-

tórioe,

Estatutos da Confederação .urasíleira de Desportos Uníversttários
TíTULO I
DISPOSIÇÕES FUNDAl','IENTAIS

Ô Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n." I, da Constituição, e nos têrmos
do art. 3.°, do Decreto-lei n.o 3.617 1
de 15 de setembro de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os Estatutos da Confederação Brasileira' de
Desportos Universitários, que com êste
baixam, assinados pelo Ministro de
Estado da Educação e Saúde.
.Art. 2.0 :f:ste Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.

Art. 1.0 A Confederação Brasileira
de Desportos Universitários, que nos
presentes estatutos será tratada por
C.B.D.U., criada e oficializada pelo
Decreto-lei n.v 3.617, de 15 de setembro de 1941, que estabelece as bases
de organização dos' desportos universitários brasileiros, em substituição à
Confederação, Universitária Brasileira
de Esportes, fundada a 9 de agôsto
de 1939, com sede no Distrito Federal,
é uma entidade. civil, de caráter eS~
porüívo universitário, sendo o único
órgão legítimo de representação, para
todos os fins, dos esportes da classe
no Brasil e tem por fim:
a) Representar o esporte universitário brasileiro, como sua única dirigente, em todo o- território da Re-'
pública e no estrangeiro ;
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b) Coordenar as atividades esporUvas dos Corpos discentes das escolas
superiores do Brasil;
c) Difundir a educação física racíonal nos meios acadêmicos, incentivando a prática de todos os esportes;
d) Dirigir as 'competições e os campeonatos e trabalhar pelo congraçá'menta de todos os estudantes, coope-"
rando para o desenvolvimento do espírito esportivo universitário;
e) Promover e dirigir os Jogos Universitários Brasileiros, cuja organização e .assuntos a êle referentes serão
objetos de regulamentação especial.
Art. 2.° O pavilhão da C.B.D.U.

será de forma retangular, de côr
branca, tendo ao centro o distintivo
da entidade, que será de forma retangular, de lados' iguais, cuja base
se acha transformada num triângulo
retângulo, cujo lado maior corresponde
. à base do retângulo. O distintivo
será dividido verticalmnte em duas
partes. O lado direito será de -côr azul
celeste, aparecendo o Cruzeiro do Sul,
em branco. Ô lado esquerdo será de
côr branca, apresentando as ínfbiaís
da C. B. D. U., no· sentido vertical.
O distintivo será encimado por uma
faixa com' as côres verde e amarelo,
no sentido horizontal. A C. B. D. U.
adotará dois uniformes, para sua representação, que serão usados indiferentemente, de conformidade com as
necessidades: a) camisa branca, com
bordas azuis, tendo ao centro, o distintivo da entidade; e b) camisa azul,
com bordas brancas, tendo ao .centro
o distintivo da entidade. Em ambas
as camisas, o escudo será encimado
pela palavra "Brasil", o primeiro em
letras azuis e o segundo em letras
brancas. O calção será de côr azul,
com frisos laterais brancos. Para os
esportes aquáticos, exceto o remo, o
uniforme será de côr azul marinho,
com escudo. O barrete será azul e o
agasalho azul, com' punhos e gola
brancos, 'escudo ao centro, encimado
pela palavra "Brasil", em branco.
Titulo II

CAPíTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.
a
a
Art.

3° São poderes da C.B.D.U.:

Asaemíoléia Geral; e
Comissão Executiva.
4.° Os poderes se reunirão:
a) ordlnàrlaménte, nas épocas determinadas por êstes estatutos;
a)
b)

EXECUTIVO

b)
extraordinàriamente, quando o
Presidente da Comissão Executiva julgar necessário;
c) axtraordinàrtamente, quando convocada por dois terços de seus componentes.
Art. 5.° Os poderes serão convocados
pelo Presidente da Comissão Executiva
e os seus componentes cientificados
mediante editais fixados na sede da
C.R.D.U., com a antecedência mínima de três dias, tanto para a primeira como para a segunda convocação, dando-se publicidade pelos
meios julgados convenientes.
.
Art. 6.° Qualquer poder se conaiderará constituído, em prfmeíra convocação, com a presença da maioria
absoluta de seus componentes e; em
segunda e última convocação, com
qualquer número.
Art. 7.° Para o início dos trabalhos
será concedida uma tolerância de
quinze minutos, sôbre a hora marcada,
finda a qual o Presidente verificará o
total de assinantes do livro de presença e, se não houver número legal
para a abertura da sessão, em primeira convocação, mandará lavrar um
têrmo e indicará a hora, dia e local
para a segunda convocação.
Art. 8.° Qualquer reunião, uma vez
iniciada, poderá, por dois terços dos
votos presentes, ser suspensa temporàrtamente, por prazo não superior a
sete dias, durante o qual será considerada em sessão permanente.
Art. 9.° As resoluções, quaisquer que
sejam, serão tomadas por maioria de
votos presentes, cabendo ao Presidente
da Mesa, em caso de empate, voto de
qualidade, obrigatório.
§ 1.0 Nas deliberações de qualquer
poder, não será permitido o uso de
procurações.
§ 2.° As atas serão assinadas pelo
Presidente e pelo Secretário da Mesa.
Art. 10-. Nas reuniões para aplicação de penalidades, as deliberações
poderão ser tomadas em "sessão secreta", sendo que os votos serão,
obrigatoriamente, em "escrutínio secreto" .
Art. 11. As eleições serão sempre
por "escrutínio secreto", fazendo-se a
chamada dos votantes pela ordem de
assinaturas no livros de presenças.
§ Jv Nos casos de empate, será realizado . um segundo escrutínio, .após ?
qual, veríficando-sa, novo, empate, sel~a
declarado eleito o candidato de mais
idade.
..
§ 2.° Qualquer que seja o numero
de vêzes que um nome venha repetido
numa cédula, será computado corno
um único voto, sendo considerados em
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branco os nomes, que não estiverem
perfeitamente leglVels!.. bem como os
dos candi,9.atos .q~e nao preencherem
as condiçoes sxígtdas pela eleíçâo em
aprêço.
§ '3.0 Terminada a votação, proceder-se-á. a apuração, determina!1do-se,
em seg\.uda, 8, data eu: que sera? empossados, com a autoridade precisa ao
desempen?o .de seus cargos, os candidatos vítortosos.
Art. 12. A palavra será concedida
pelo -PresÍdente da. Mesa, pela ordem,
a 'quem dela desejar fazer uso, podendo ser cassada .se o orador se exprimir de maneira inconveniente ou se
continuar, depois de advertido, a tratar de assunto estranho à ordem do
dia ou ao assunto em discussão.
§ 1.0 Em caso de maior gravidade,
o Presidente da Mesa poderá ordenar
a retirada do recinto, daquêle que, a
seu critério, fôr julgado prejudicial à
boa ordem dos trabalhos.
§ 2.0 Qualquer dos membros do poder em reunião terá direito de pedir
à Mesa a leitura ou exame de qualquer documento que julgar necessário
à sua orientação e desde que o mesmo
faça parte do expediente da sessão.
Art. 13. Os componentes da Mesa
poderão tomar parte nos debates sem
deixar os seus. lugares, exceto o Presidente, que passará a presidência ao
seu substituto legal, durante o' uso
da palavra ou por ocasião da discussão
e votação de assunto que lhe disser
respeito.
Art. 14. O membro de qualquer poder que se demitir ou renunciar seu
cargo, deverá conservar-se no exercício do mesmo até passá-lo ao substituto.
§ 1.0 A renúncia ou demissão deverá
ser apreciada pelo poder competente.
§ 2.0 O preenchimento de qualquer
vaga será, sempre, feito para o término do mandato vago.
CAPíTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA

o EXERcíCIO Das

PODERES

Art. 15. São condições para investir-se dos poderes contidos no art , 3.0 :
a) ser estudante legalmente matriculado de uma das escolas superiores
do Brasil ou diplomado há menos de
dois anos, excessão feita aos membros
dos Departamentos Técnico, Médico e
de Publicidade;
b) não estar sofrendo pena de suspensão ou eliminação impostas pela
C, B. D. U., entidades superiores ou
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filiadas e pelos órgãos oficiais representativos das Universidades e das escolas em separado.
. Parágrafo único. Perderá, automàticamente, o mandato. o membro efetivo de qualquer poder da C. B. D.
U . que, sem motivo justificável a
[uiao da Comissão Executiva, deixar
de comparecer a três reuniões ordinárias consecutívas do mesmo. ou não
exercer, efetivamente, o seu mandato,
pelo prazo máximo de dez dias.
Art. 16. Não, será permitida a
acumulação de cargos, salvo em casos
excepcionais, julgados pela Comissão
Executiva.
'
CAPíTULO III
DA ASSEThiBLÉIA GERAL

Art. 17. A Assembléia Geral será
constituída pelos representantes das
Federações Atléticas Acadêmicas filiadas.
Art. 18. As representações dos fihados serão feitas por dois membros
efetivos e dois suplentes, indicados
pelas respectivas Federações Atléticas
Acadêmicas.
Parágrafo único. Os membros suplentes SÓ terão direito a voto em
caso de ausência do membro efetivo,
havendo uma hierarquia entre os de
uma mesma filiada, de acordo com a
designação da .mesma,
Art. 19. A Assembléia Geral se reunirá, ordínàríamente, por ocasião dos
Jogos Universitários Brasileiros, quando tomará a designação especial de
"Congresso Desportivo Universitário
Brasileiro" .
Art, 20. A Assembléia Geral se reunirá, extraordinàrtamente, de dois
em dois anos" por ocasião do encerramento dos JogOS Universitários Brasileiros, sob. a direção do presidente
da Comissão Executiva, a fim de eleger
o Presidente, 10 Vice-Presidente, 2.U
Vice-Presidente, Secretário Geral, Secretário de Relacóes Internacionais e
Tesoureiro GeraI; para o mandato seguinte.
Parágrafo único. Na impossibilidade
d~ celebração dos Jogos Universitários
Brasileiros, o Presidente convocará
uma sessão extraordinária especialmente para o fim acima mencionado.
Art. 21. Compete à Assembléia
Geràl :
a) eleger o Presidente, 1.0 Vice-Presidente, 2.0 Vice-Presidente, Secretário Geral, Secretário de Relações Internacionais e Tesoureiro Geral da Comissão Executiva;

262

ATOS

DO

PODER

b) tomar conhecimento dos nomes
indicados pelo Presidente eleito para
a formação da Comissão Executiva e
dos nomes dos Diretores dos Departa-

mentos Técnico, Médico e de Publicí-

dade, ratificando-os ou não, em "escrutínio secreto";
c) julgar, em grau de recurso, as
resoluções tomadas pela' Comissão
Executiva;
d) aprovar os regulamentos e códigos suplementares da C. B. D. U.;
e) conferir títulos honoríficos e de
benemerência, em votação secreta, por
dois terços da totalidade de votos das
filiadas;

f) decidir sôbre filiações e desfílíações internacionais;
g) solicitar, por dois terços de votos
das entidades filiadas, a reforma dos
presentes Estatutos, nomeando, para

tal fim, uma Comissão;

h) apreciar os pedidos de refiliação,
decidindo.
Parágrafo único. Em caso algum
poderá a Assembléia Geral deixar de
pronunciar-se sôbre o mérito das
questões a ela submetidas, sob' a -alegaçâo de obscuridade, indecisão ou
omissão das leis regulamentares.

CAPíTULO IV
DA COMISSÃO EXECUTnrA

Art. 22. A C.B.D.U. será admi-nistrada pela Comissão Executiva,
constituída pelos treze membros efetivos a seguir mencionados:
1. Presidente.
2. 1.0 Vice-Presidente.
3. 2.° více-presínente,
4. Secretário Geral.
5. Secretário de Relaçõea : Internacionais.
6. 1.° Secretário.
7. 2.° Secretário.
S. Tesoureiro Geral.
9. 1. ° Tesoureiro.
10. 2.° Tesoureiro.'
11. Diretor Técnico.
12. Diretor Médico.
13. Diretor de Publicidade.
§ 1.0 O Presidente. 1.0 e 2.° Vice_
Presidente-s, Secretário Geral Secretário doe Relações Internacionais e Tesoureiro Geral serâo eleitos, bienalmente, na forma do art. 20, pela Assembléia Geral.
§ _ 2.° O Presidente da C. B. D.
U. terá que residir no Distrito Federal, o mesmo sucedendo .com .dols
terços dos demais membros da Comissão Executiva.
I
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§ 3.° O Presidente, uma vez eleito.
precederá imediatamente como estabelece a alínea b do art. 21.
§ 4. ° Os membros efetivos da Comissão Executiva de indicação do Presidente poderão ser
demitidos por
proposta do mesmo.
§ 5.° Os membros efetivos da Comissão Executiva de indicação
do
Presidente terão mandato, unícamen.,
te. com o Presidente que Os Indiccu .
â
6. ° As vagas que se verificarem
na Comissão Executiva serão preen-,
chidas. até o máxime de duas, pelo
Presidente, com a
aprovação desta
Comissão, devendo, porém, ser ratificadas as designações pela Assembléia Geral em SUa reunião imediata, sendo as vagas pr-eenchidas nos
têrmos da alínea b do art. 21.
§ 7. ° Os Diretores
dos Departamentos Técnico, Médico e de Publlcída de só terão direito a voto, em reuniões
da Comissão Executiva, em
assuntos especializados.
Art. 23. A Comissão Ex-ecutiva com-,
pete, coletivamente:
a)
administrar a C. B. D. U.,
zelando pelos seus bens -e ínterêsses,
promovendo o seu engrandecimento
pelos meios que julgar convenientes;
b) reunir-se, ordinária e quinzenalmente, para tratar de seus próprios
interêeses,
e- extraordtnêrramente,
sempre,que fôr convocada;
c) fazer respeitar as suas decisões,
as da Assembléia Geral, bem como as
das entidades a que fôr filiada';
d)

aplicar penalidades;

e) conceder licença, até, sessenta,
dias, a qualquer de seus membros;
j) apreciar o pedido de demissão
de qualquer de seus membros;
g) d-ecidir, de acôrdo com a praxe
adotada, e havendo urgência, os casos
omissos dêstes Estatutos, sendo
as
deliberações tomadas submetidas
à
aprovação da Assembléia Geral, em
reunião imediata;
h) decidir, ouvidos sempre os res.,
pectdvos departamentos, os casos omís-,
!Sos dos - Regulamentos,
quando se
tratar de assunto de natureza técnt.,

ca:

i) organizar o relatório anual da
C. B. D. U. para ser apresentado à
Assembléia Ge1"a1, juntamente com o
balanço financ-eiro da receita e despesa;
j) decidir da cessão de qualquer
dependência;
k) alugar qualquer dependência da

C. B. D. U.;
l) apreciar os nomes indicados pelo
Presidente para preenchimento das
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vagas que se verificarem, respeltando o disposto no § 5. o do art. 22;
m) demitir os membros componentes dos Departamentos, mediante proposta do presidente;
n) reconsiderar as suas
próprias
decisões dentro do prazo máximo de
quinze dias, da data em que foram
publicadas;
o) cumprir e fazer cumprir êstes
Estatutos, códigos e leis da C. B.
D. U., assim como das entidades a
que fór filiada;
p) propor e acertar acôrdos, tratados ou convenções, submetendo-os ao
julgamento da Assembléia Geral;
q) conceder licença a suas filiadas para a realização de competições
interestaduais e Internacionaía;
r) sugerir aos poderes públicos medidas úteis ao desenvolvimento esoortdvo universitário;
. s) aprovar Os Estatutos das entidades filiadas;
t ) nomear as Comissões que se tornarem necessárias;
Art. 24. Compete ao Presidente:
a) apresentar à Assembléia Geral
os, nomes que deverão formar a Comissão Executiva;
b) representar a' C; B. D. U. em
juízo' ou fora dêle, bem como em todos os atos em que intervier como
sociedade civil, esportiva ou social;
c) designar local, dia e hora para
as reuniões dos poderes;
d) presidir as reuniões da Comissão Executiva e da Assembléia Geral;
e) propor à Comissão ExecutiVa a
demissão de qualquer membro ere.,
tivo da mesma;'
j) resolver os assuntos urgentes e
Inarítáve:s, submetendo-os à Comissão
Executiva imediatamente convocada;
g) submeter à Comissão Executiva
os nomes dos Diretores que comporão
por índícaçâo dos respectivos dirigentes. 05 Departamentos Técnico, Médico e de Publicidade;
h) apresentar à Assembléia Geral
o r-elatório anual, balanço geral, de.monatração de receita e despesa; bem
como todos os orçamentos organizados
pela Oomíssâo
Executiva, podendo,
ainda, sugerir as medidas que julgar
necessárias para o engrandecimento
da O. B. D. U.;
1) tornar efetivas as penalidades
impostas pelos poderes;
j) nomear os representantes da C.
B. D. U., bem como os membros das
delegações e comissões;
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k) assina!
todos os livros e do;
cumentos oficiais;
l) assinar, com ó Tesoureiro Geral
quando. devidamente autorizado con~
tratos e outros quaisquer documentos
que envolvam a responsabilidade da
C.B.D.U.;
m) assinar, com o Tesoureiro Geral, cheques e outros documentos, que
se relacionem com os bens da C. U.

i . U.;

n) assinar -com o 1.0 Secretário, as
atas das reuniões dos poderes da C.
B. D. U.;
o) assinar com o Secretário Geral
os convites oficiais e diplomas;
i» encaminhar aos poderes comce.,
tentes as petições: e 'requerimentos.
Art. 25. Compete MS 1.0 e 2. 0 více-Presidentes:
a) substituir o Presidente em suas
faltas e impedimentos, de' acôrdo com
a ordem;
b) auxiliar o Presidente em tôdas
as atribuições internas da Presidência.
Art. 26. Compete ao secretário Ge-ral:
a) substituir o 2. o Vice-Presidente
em suas faltas e impedimentos;
b) dirigir e distribuir o serviço de
secretaria:
c) coligir os dados necessários ao
Relatório Anual da Comissão Executiva, redigindo-o em .época própria;
d) redigir e assinar tôda a corres;
pendência externa da C. B. D. U.
com destino ao território nacional:
e) assinar, com o Presidente, os dí-,
plomas e convites;
f) propor ao Presidente cinco nomE'5 dentre os quais serão escolhidos
dt. o e o 2. o Secretários.
Art. 27. Compete ao secretário de
Relações Internacionais:
a)
substituir o Secretário Geral
em suas faltas e impedimentos;
b) receber e expedir a correspondência internacional da C. B. D. U.,
assinando-á;
c) dar conhecimento dessa corres..
pendência ao Secretário Geral e ao
Prestdente .
Art. 28. Compete ao 1. o Secretário:
a) substituir o Secretário de Re.,
lações Internacionais' em suas faltas
e impedimentos;
b) ter em ordem e debaixo de sua
Inteira responsabilddade os arquivos
e livros da Secretarfa.;
c) redigir e assinar tôda a correspondência interna, notas oficiais e
circulares da C. B. D. U.;

264

ATOS

DO

PODER

.d) a uxiliar O secretário Geral nas
atribuições internas da secretaria.
Alrt. 29. Compete ao 2.0 Secretário:
a) substituir o 1. o Secretário em
suas faltas e impedimentos;
b) secretariar as sessões da Comissão Executiva e da Assembléia Geral,
redigindo as suas atas. e assinando-as
com o Presidente;
Ct auxiliar o gecretárío Geral nas
atribuições internas da Secretaria.
Art. 30. Compete ao Tesoureiro
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Art. 32. Compete ao 2.° Tesoureiro:
a) substituir o 1.0 Tesoureiro em
suas faltas e impedimentos;
b) auxiliar o Tesoureiro Geral em
tôdas as atribuições internas da Tesouraria;
c) ter sob sua inteira responsabtIídade o patrimônio da. C.B.D.U.;
d) organizar, ter em dia, um livro
com a relação completa de móveis, taças, material esçortívo, etc., de propriedade da C.B.D.U., devidamente
avalia.dos.

Geral:
a) organizar
a Tesouraria, informando o Presidente e a Comissão Executiva sôbre tôdas as questões que dtgam respeito a assuntos financeiros;
b) ter sob sua guarda e inteira responsabilidade todos os valores e di-

nheiros da C.B.D.U.;

c) assinar, com o Presidente, contratos, cheques e quaisquer outros documentos que envolvam a responsabilidade da C.E.D.U.;
d) efetuar o pagamento das despe-

sas autorizadas pelo Presidente;
e) ter sob sua guarda e em perfeita.
ordem a caderneta de depósitos bancários;
[) apresentar ao Pr-esidente eíncc
nomes, dentre os qua-is serão escolht'dos Os 1.0 e 2.° Tesoureiros.
Art. 31. Compete ao 1.0 Tesou. reíro:
a) substituir
Tesoureiro Geral em
suas faltas e impedimentos;
b) ter em dia e em devida ordem
a escrituração de contabilidade, a
qual deverá ser executada dentro das
normas da escrtturacâo mercantil, a
fim de merecer fé em juízo;
.
c) ter em dia e em devida ordem a
escrituração de receita. e 'despesa, com
os respectivo, comprovantes;
d) apresentar mensalmente à Co-missão Executiva um relatório com a
demonstração de receita e despesa e
do balancete, devidamente comprovados;
e) organizar para a Comissão' Executiva, no fim de cada, exercício, o Dar
lancete geral com a competente oemonstraçào de receita e despesa, deví-damente comprovadas;
j) facilitar ao Presidente o exame de
qualquer documento ou livro;
g) auxiliar o Tesoureiro Geral nas
atribuições da .Tesouraria.

°

TtTULO III
CAPíTULO I
DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Art. 33. Presidido pelo Diretor
Técnico, fica constituído o Departamenta Técnico, que será composto pelos diretores de esportes especialízados, que terão completa autonomia
técnica e independência nos encargos
que lhes forem confiados para o desenvolvimento esportivo da C,B.D.o-.
Art. 34. Assiste ao Diretor Técnico o direito de convocar reuniões do
Departamento Técnico, sempre que
julgar necessário.
Art. 35. São condições para investir-se em qualqu-er das funções de que
trata o art. 33:
a) ser membro do corpo discente ou '
ex-aluno de uma das Escolas Superiores do Brasil;
b) não estar sofrendo pena de SUS·
pensão ou eliminação imposta pela
C. B. D. U., órgãos oficiais representativos das Universidades e das Escolas, em separado, ou por entidades superíores.
Parágrafo único - Não será permttida a acumulação de funções, salvo
em casos excepcionais julgados pe.o
Diretor Técnico, com a aorovaeão do
Presidente da Comissão Executiva.
Art. 36. Compete ao Diretor Técnico:
a) presidir o Departamento 'récntco
e indicar, sob sua inteira responsabilidade, ao Presidente, os nomes dos
diretores de esporte que deverão constítuir o mesmo; ,
b) organizar as competições previstas no calendário esportivo;
c) organizar e dirigira parte técroca, Informando à Comissão Executí-
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va sôbre tôdas as questões que digam
respeito a assuntos técnicos;
â) submeter à Comissão Exeeutdva
tôdas as medidas que julgar necessárias ao desenvolvimento esportivo dá
entidade;
e) ouvir sempre o diretor de esporte
especializado nos assuntos referentes
ao mesmo, resolvendo-os sob SUa responsabiltdade j
j) solicitar do Tesoureiro, com a devida antecedência, as importâncaís
necessárias para promover os dívei sos
campeonatos e organizar as representações oficiais;
g) requisitar do Presidente, com a
devida antecedência, o material ne.,
cessário ao funcionamento do depar.,
tamento técnico;
h) manter em dia e em devida ordem o registro de atletas;
i) zelar pela ordem interna das dependências do departamento;
j) fornecer ~da~os à Secretaria, para
a correspondência esportiva;
7c) fornecer dados ao Departamento
de Publicidade para a perfeita divulgação das atividades esportivas da C.

B. D. D.;

l) fornecer ao Departamento Medico todos os dados necessários à
perfeita inspeção, govêrno e classíflcação dos atletas;
m) tomar em rigorosa consideração
os pareceres do Departamento Médico;
n) escalar, de acôrdo com o diretor
de cada
esporte, as representações
oficiais da c. B. D. U.;
o) apresentar anualmente um relatório das atividades esportivas;
p) justificar a hão realização de um
torneio que se tenha proposto. reaIízar:
q) , apresentas à Comissão Executiva
no prazo máximo de trinta dias, após
a finalização de um campeonato,um
relatório detalhado do mesmo,' eccm,
panhado de uma relação em que conste o nome de todos os concorrentes
que fizeram jus aos prêmios oferecidos pela C, B. D. U ..;
r) encaminhar com urgência à Comissão Executiva as propostas de punição disciplinar.
Art. 37. O calendário esportivo da
C. B. D. U. será, obrigatoriam-ente,
organizado até o mês de dezembro do
ano anterior, devendo ser difundido
por todos os meios possívels ,
Parágrafo único. nste calendário
será aprovado pela comissão Executiva.
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CAPíTULO II
DO DEPARTAMENTO. MÉDICO

Art. 38. Presidido pelo Diretor Médica, fica constituído o Departamento
Médico, que será composto de tantos
membros quantos forem julgados necessárlos pelo seu Diretor.
Parágraf Q único. Obriga tôrlamente
o Diretor do Departamento Médic~
será médico, com diploma devídamente reconhecido pelo Govêrno Federal,
e que tenha curso de especialização
em medicina esportiva.
.Art. 39. Compete ao Departamento
Médico:
.
a) reunir-se tôdas as vêzes que fór
convocado pelo Diretor Médico;
b) regulamentar a ficha médica, de
acôrdo com o Departamento Técnico;
c) opinar, por escrito, e após .dgoroso exame médico, sôbre a, concessão,
suspensão ou cancelamento de registro d-e atletas;
d) propor ao Diretor Técnico tôdas
a3' medidas que julgar necessárias ao
eftcíente preparo físico dos atletas;
e) organizar o Gabinete Médico com
a aparelhagem necessária à sua eficiência;
f) formal' as estatísticas e sinopses;
to informar ao Diretor Técnico,
por solicitação dos interessados, sôbre
assuntos que digam respeito à sua
natureza especializada, com referên-·
ela ao estado fisico;
h) manter rigorosamente em dia o
serviço de ficha médica;
i) atender gratuitamente a todo e
qualquer atleta uníveraitár!o que necessitar de inspeção médica'
j) organizar o seu reguIarilento interno, atendendo às dlsposlçôes estatutárias da C. B. D. U."
Art. 40. Compete ao Diretor do Departamento Médico:
. a) conY5lcar, sempre que necessárIO, . reumoes de seu Departamento;
. b) submeter à aprovação do Presídente da comissão Executlva
os
nomes que deverão compor o Departamento;
c) ter sob sua guarda e inteira
responsabilidade todo o material e
medicamentos do jjepartamentc:
d) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias da C. B. D. U.;
e)
acompanhar, ou designar um
dos médicos do SEU Departamento,
as delegações da C. B. D. U., nrestando-Ihe a devida assistência:
f) apresentar, anualmente ao presidente da Comissão Executiva, uma
trelaçâo completa dias atividades de
seu Departamento.
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CAPITULo UI
DO DEPAR'l'AMENTO DE PUBLICIDADE

Art. 41. presidido pelo DiretOr de
Publicidade fica instituído o Depar-

tamento de ·Publicidade,: que será
composto de tantos membros quantos
forem julgados necessártosv oelo seu
Diretor.
Art. 42. Compete ao Departamento de Publicidade:
• a)
reunir-se tôdaa as vêzcs que
fôr convocado pelo Diretor de Publicidade;
b) dar publicidade,

mais

eficientes,

das

pelos

meios

atividades

da

C. B. D. U.;

c) organizar o seu regimento interno, atendendo às díaposições es-

tatutárias da C. B. D. U.;

d) organizar
reuniões, festdvída.,
des, ete., que, a critério do Diretor-

de Publicidade e do presidente da

Comissão Executiva, forem julgadas
benéficas à C. B. n.;u.
Art. 43. Compete ao Diretor do
Departamento de publlcídade:
.
a) convocar, sempre que uecessa1'10, reuniões de seu Departamento;
b) submeter à aprovação do Presid-enteda Comissão' Executiva os
nomes que deverão constituir o departamento;
c)
ter sob sua guarda e inteira
responsabilidade todo o material do
Departamento;
d) apresentar,
anualmente.
ao
Presidente da Comissão Executiva,
um relatório completo das atividades
do Departamento:
e) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias da c. B. D. U.
TiTULO IV

CAPíTULO I
DAS

CONDIÇÕES

DE

FILIAÇÃO

Art. 44. São filiadas à C. B. D.
U., de acôrdo com o Decreto-Ieí
n.> 3.617, de 15 doe setembro de 1941,
as Federações Atléticas Acadêmicas
das Universidades existentes no Brasil, que preencherem
as seguintes
condições:
a) solicitar filiação, mediante documento firmado POr pessoa devidamente autorizada, declarando
no
mesmo qual o seu representante no
Distrito Federal:
b) estar organizada
de
acôrdc
com o Decreto-Ieí que estabelece as
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bases de organização do desporto
universitário no Brasil;
c) remeter. em anexo ao pedido,
cópia autenticada da ata de fundação da entidade ou o certificado
d~ registro de pessoas jurídicas:
d) não esteja sofrendo' penalidade
imposta -pela C. B. D. U.
§ 1.0.
Poderão filiar-se, também,
as Federações, Atléticas Acadêmicas
das Escolas Superiores· de proprtedade particular, desde que sejam as
últimas reconhecidas 'pelo oovsrno
Federal.
§ 2.0. Poderão, outrossim, filiar-se
as Associações Atléticas Acadêmicas,
que não pertençam a Federações
Atléticas Acadêmicas, de acôrdo com
o Decreto:'lei n.c 3.617. _.
'
§ 3.°. Nos casosreíerídos
nos
§§ 1.0 e 2.° do presente artigo, perduram as exigências estabelecidas nas
alíneas acima.
Art. 45. A filiação, uma; vez soücítada, poderá ser concedida a. título
precário, dependendo SUa .~:tlvaça.o
do preenchimento das condiçoes cxigídaa pelos presentes Estatutos.
Art~ 46. Os pedidos de filiação serão
resolvidos pela Comissão Executiva.
CAPITULO Ir
DOS DffiEITCS E DEVERES DAS FILIADAS

Art. 47. São direitos das filiadas:
1.0) praticar Iívreménte ' Os esportes
superlntendídos pela C.B. D. U.. de
acôrdo com as condições esta·belecidas
nos presentes- Estatutos;
2.°) ter representação nos poderes
da C.B.D.U.;
3.°) requerer adiamento das provas
a que estiverem obrigadas a participar,
mediante ecôrdc com a totalídade dos
adversários, por motivo de alta relevância e a critério do Departamento
Técnico da C.B.D.U:
Art. 43. São deveres das filiadas:
1.0) reconhecer a C.B.D.U. como
a única entidade dirigente dos esportes nos meios estudantdnos uníversítários do Brasil;
2.°) respeitar, cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos da C. B.
D. U.;

3.°) representar-se na Assembléia
Geral;
4,°) submeter à aprovação da C. B.
D. U. os seus estatutos e os dasenti~
dades que lhes forem filiadas, os quais
deverão ser organizados na, forma do
presente;
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5.0) impedir que qualquer universitário que lhe fór subordinado procure
o descrédito da C. B. D. U. ou a. desarmonia entre as entidades filiadas à
mesma;
6.°) não participar de competições"
oficiais ou amistosas, sem a necessária. licença da C.B.D. U.; ,
7.°) não promover competições internas sem a necessárta comunicação à

lios

C.E.D.U.;
8.°) não incluir em suas representa-

os estudantes devidamente inscritos
pelos órgãos competentes dos estabelecimentos de ensino superior do
Brasil de acõrdo com as regulamentações' dos campeonatos, e que tenham
sído: julgados. em condições pelo Departamento Médico e Departamento
Técnico.
Parágrafo único. Salvo em campeonatos abertos.
Art. 50, São considerados estudan-

ções Estudantes que não sejam devidamente matriculados em Escolas Superiores a elas filiadas. salvo em casos
axcepcionais a critério da C.B.D.U.;
9,1') restituir à C.B.D.U. as taças
e prêmios que estejam em sua posse
temporária, até quinze dias antes de,
sua nova disputa;
10.°) indenizar a C.B.D.U. dos danos causados 112,S taças a que se refere
.a aline a an terior;
.
11.°) responsabüizar-se pela conduta
de seus atletas durante as competições;
12.°) comunicar à C.E.D.U. as licenças concedidas às filiadas para
competições internas;
13.°) não incluir em seus quadros
atletas eliminados por outras entidades universitárias ou que estejam
cumprindo pena d-e suspensão imposta
pelas mesmas;
14.°) aceitar os campos e locais de
competição designados pelo De-partamenta Técnico da C.B.D.U.;
15.°) enviar à CJ.B.D. U. um modélo de seu pavilhão e do uniforme de
suas representações, bem como os das
resnectivas filiadas, cem as côres detalhadamente especincadas, suometendo-as à aprovação;
16.°) mudar de uniforme se o escocolhido já estiver registrado por outra entidade universitária;
17.°) fazer compare-cer seus representantes à hora e local designados
pelo Departamento Técnico;
18.°) acatar as determinações do
Departamento Técnico no que diga
respe-ito a árbitros e auxiliares, não
servindo o pretexto de não concordânela com os mesmos para recusar-se a
comp-etir;
19.°) comunica-r à C.B.D.U., com
a antecedência mínima de vinte e quatro horas, a desistência de participação de uma competição programada;
20.°) apresentar à. C.B.D.U., no
prazo máximo de um mês após o término da: temporada oficial, a relação
detalhada das suas atividades, bem
como das despesas feitas com auxí-

recebidos

C.E.D.U.

por

intermédio

CAPíTULO

da

m

DOS ESTUDANTES: SEUS DIREITOS
E DEVERES

Art. 49. Nas competições da C. B.
D. U. poderão tomar parte somente

~~s, a~~~l~:r~~~ ~~g~~~gOes~~~~;o~u~~:

ríores nas universidades e estabelecimentos de ensino superior reconhecidos pelo Govêrno Federal.
Parágrafo único, Ficam qualificados para as competições da C.B.D.U.
os diplomados, até dois anos apÓs a
formatura.
Art. 51. A Comissão Executiva regulamentará as condições de inscrição,
permanência e exclusão de estudantes,
Art. 52. A inscrição feita por um
estudante, em favor de lima filiada,
é válida pelo período escolar em curso,
podendo ser reva.lídade anualmente,
mediante atestado do Diretor da respectiva escola,
Parágrafo único. O estudante que
pertencer a mais de uma filiada terá
que optar por uma delas.
Art. 53. Para tomar parte nas COID~
petições, deve o. estudante:
1.0) ter sido inscrito dentro do prazo
regulamentar;
2.°) não estar cumprindo penalidade
imposta .pela C,'B.D.U. ou por ela
reconhecida;
3.°) satisfazer as condições exigidas
pela regulamentação do campeonato;
4.°) ser julgado em condições pelos
Departamentos Técnico e Médico.
Art. 54. O estudante inscrito por
uma filiada não poderá disputar, na
mesma. temporada, por outra, salvo em
competições amistosas.
Art. 55. São direitos dos estudantes:
'
1.0) ter dos juízes a assistência e
consideração devidas;
2.°) fazer parte do quadro oficial da
C.B,D,U., quando para talfôr julga-
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do em condições pelo Departamento
'r'écntcô:
3.°) obter quando a serviço da.
C.E.D.U., gratuitamente, do'Departamento Médico, a assistência devtda.
Art. 56. São deveres dos estudantes:
1.0) não se .ínscrever por mais de
uma filiada;
2.°) não reclamar contra as decisões dos juízes, nem lhes faltar com
o respeito, atendidas as regras oficiais; .
3.°) não usar de. processos ilícitos

contra seus adversários;
4.°) observar, com. rigorosa disciplina, as medidas que zelem pela boa
ordem da competição;
5.°) comparecer à sede da. C.B.D.U.,

quando solicitado;
6.°) acatar as decisões da C.B.D.U.
no que lhes disser respeito individual-

mente;
7.°) prestar seu concurso à C.B.D.U.
quando pertencente ao quadro oficial;
8.°) comparec-er aos treinos ou competições, quando- chamado;
9.°) assinar. claramente, seu nome
nas súmulas das competições, da mesma maneira qne em sua ficha de registro.
CAPíTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 57. Haverá, para os filiados,
atletas inscritos e pessoas vinculadas
à C.B.D.U., que infringirem DS seus
Estatutos, leis e regulamentos, as seguintes penalidades:
Para filiados:
1.0) advertência verbal ou escrita;
2.°) desclassdflcaçâo nas provas iUR
dlvíduals:
3,°) desclassificação da equipe nas

provas coletivas;
4,°) suspensão, por prazo a determinar, no torneio a que tiver dado
origem a pena;
5.°) suspensão, por prazo a determinar. nos diversos torneios promovidos
pela C.B.D.U., na temporada;
6:°) suspensão de tôdas as regalias
oferecidas pela C.B.D.U., por prazo
a determinar;
7.°) multa.
Para atletas e estudantes em geral:
8.°) advertência verbal e escrita;
9,°). desclassificação nas provas individuais;
10,°) desclassificação da equipe, Das
pr-ovas coletivas;
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11.°) suspensão, por prazo a determinar, no campeonato a que tiver
dado origem -a, pena;
12.°) suspensão, por prazo a deter..
minar, de tôdas as competições pro ..
movidas pela 'C.B.D.U.;
13.°) suspensão por uma temporada;
14.°) eliminação.
Parágrafo único. Nas punições onde
houver necessi-dade de determinação
de prazo, essa medida. será da competência exclusiva da Comissão Executdva.

Art. 58. Qualquer pena entrará .em
execução imediatamente após a sua
publicação em edital, fixado na sede
da C.E.D.U., não tendo efeito suspensivo a. interposição de qualquer pedido de reconsideração ou recurso.
Art. 59. As penalidades serão apltcadas pela Comissão Executiva, por
proposta de qualquer membro dos
Poderes da C.B.D.U.
CAPíTULO V
DAS INFRAÇÕES, DAS PENAS

E SUAS

APLICAÇÕES

Art.· 60. As infrações puníveis pela
C.B.D.U. são as constantes dêste

título.
Art. 61, As penas, para as quais sejam previstas mínimo e máximo, serão
atenuadas ou, agravadas, segundo a
ocorrência das circunstâncias, nas se ..
gumtes rormas
1.° concorrendo SÓ atenuantes, será
aplicada no grau mínimo;
2.°) se as atenuantes forem em
maior número, a pena será aplicada
no grau sub-médio;
3,°) se as atenuantes e agravantes
forem, em número, iguais, a pena será
aplicada no grau médio;
.
4.°) se as agravantes forem, em número, maiores, a pena será aplicada
no grau sub-máximo;
5,°) concorrendr, SÓ agravantes, a
pena será aplicada no 'grau máximo;
6.°) quando o infrator cometer várias infrações, ser-lhe-á aplicada, no
grau máximo, a pena mais grave em
que houver incorrido.
Art. 62. São circunstâncias atenuantes:
1.0) ter sido a infração pra tdcada
em desafronta a grave ofensa moral;
2.°) bom comportamento anterior,
nos últimos dois anos;
3.°) ter havido provocação do ad ..
versárlc ou revide;
4.°) ter sido a: ínrraçâo praticada in~ependente de sua vontade.
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Art. 63. São circunstâncias agravantes:
1.0) ser reincidente;
2.0) ser, o infrator, responsável pela
infração (provocaçâo) ;
3.0) ter tido, na agressão, concurso
de outra pessoa;
4.0) comprometer, com SUa infração. o bom nome do esporte estudantino;
5.0)
mau comportamento anterior,
nos últimos dois anos.
Art. 64. E' da competência exclusiva da Comissão Executiva a aplicação
de penalidades.
Parágrafo único. Da aplicação das
penas, cabe recurso, em favor do ínteressado,pa.l"a a Assembléia Geral.
Art. 65. A pena do item 4.°, do artigo 57, será aplicada no caso de briga,
.com a invasão de campo originada
pela equipe e assistência, de uma fiUada.
Art. 66. A pena do item 5.° do
.art. 57, será aplicada no caso de reinnídêncía na falta punida pelo artigo
anterlOr.
.
Parágrafo único. Cessará a falta
para a aplicação dêste artigo se decorrem dois anos do incidente que deu
motivo á aplicação da pena especírícada no art. 65.
Art. 67. A pena do item 7.°, do artigo 57, será aplicada no caso de a
falta ter provocado prejuízo material
ou monetário para a C.B.D.U., ficando o infrator sujeito a outras penas previstas pelos Estatutos.
Art. 68. A filiada que infringira
.disposto no art. 48, serão aplicadas
as penas de que tratam os itens
1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e 6. do art. 57; e à,
.que infringir o disposto no item
18.° do citado ar-t. 48, será aplicada a
jiena a que se refere o item 6.° do
mencionado art. 57.
Art. 69. A filiada que infringir o
disposto no art. 49, será aplicada a
,pena de desclassificação no campeonato correspondente, além de outras
3! critério da Comissão Executiva.
',
Art. 70. Ao acadêmico que incidir
em infração do art. 52, será aplicada
a pena de advertência e exclusão da
;0. B. D. U., em caso de reincidência.
Art. 71. Ao atleta que incidir em
infração do art. 53, será aplicada a
'pena de desclassificação no torneio .
. Art. 72. Ao atleta que incidir 'em
Infração do art. 54, será aplicada
pena de eliminação.
Art. 73. Ao atleta que incidir em
infração do art. 56, serão aplicadas:
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a pena de eliminação;

. 2.°) as penas a .que se referem os
Itens 8.°, 9.°, 10.°, 11,0, 12.°, 13.ó e 14.°
do art. 57;
3,°) a pena de que tratam os itens
8.°. 9.°, 10.°, 11.°, 12.° e 13.° 'do art 57'
4.°, 5.°, 6.°, 7,°, 8.°, 9., a pena a que
referem os itens 8.°, 9.°, 10.'\ 11.0 12.0
e 13.° do art. 57.

8e

CAPíTULO V
DOS RECVítSOS

Art. 74. Das decisões e resoluções
da Comissão Executiva caberá em
favor dos interessados, recurso para a
Assembléia Geral.
Art. 75. O recurso de que trata o
artágo anterior deverá' dar entrada, na
Secretaria da C.B.D.U., dentro do
prazo máximo de três dias, a partir
da da ta de publicação em edital.
TITULO V
DO PATRIMôNIO
DA

RECEITA. E

DAS DESPESAS

I

Art. 76. A receita da C. B. D. U•
é constituída:
a)

pela verba a que tem direito de
n.c 3.617, de

acôrdo com o Decreto-lei
15 de setembro de 1941;

b) pelas subvenções que venha a receber dos Poderes Públicos;
c) pelos donativos em dinheiro, dosde que não tenham fim determinado
pelo doador;
d) pelos aluguéis de qualquer de~
pendência da entidade;
e) pelos juros dos dinheiros em depósito ou de títulos doe renda, que perventura possua;
f) pelo produto da venda: de entradas em competições, festas ou reuniões por ela organizadas;
g) pelos rateios ou subscrições com
o fim de atender necessidades 'imperativas;
h) pelo valor monetário de material
de qualquer natureza;
i) pela renda eventual.
Art. 77. As despesas da C. B. D.
U.,.se ref-erem:
a) ao pagamento de impostos, taxas, aluguéis, prêmios de seguro;
b) ao pagamento de salários e honorários prortssíonats:
c) ao pagamento de gratttícaçôes
relativas a serviços profissionais;
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d) aos gastos necessários à conser..
vacão dos bens móveis e imóveis e do
material alugado ou cedido;
e) aos gastos necessários à aquisição do material;
1) aos gastos necessários à aquísícão de prêmios para as competições
esportivas;
,
o> ao custeio de festas e competições esportivas por ela realizadas;
h) aos gastos provenientes do transporte ou permanência, em qua-lquer
local" de atletas, quando' fazendo par..
te de representação oficial em compe..
tições ou treinos;
i) aos gastos de caráter eventual.

TITULO VI
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
DO REGIM:ENTO INTERNO

Art. 78. Para regulamentar e estabelecer a ordem interna. da C. B.
D. U. e o funcionamento de seus di..
versos Departamentos, completando as
dísposições dêstes Estatutos, a COm1ssão Executiva aprovará Regulamentos,
dando, dos mesmos, pleno conheeímento aos filiados, tendo fôrça Imuerativa sôbre os mesmos.
'
§ 1. ° Os regulamentos esportivos
serão propostos pelo Departamento
Técnico.
â
2.° Os regulamentes não poderão,
em hipótese alguma, conter díspostções contrárias a êstes Estatutos.
§ 3. ° As disposições de qualquer
regulamento poderão ser artéradas
pela Poder -que as aprovou, alterações
estas que se1'8,0 levadas ao conhecimento dos filiados por intermédio de
avisos afixados no quadro oficial.
CAPíTULO II
DISPOSIÇÕES

GERAIS

E

TRANSITÓRIAS

Art. 79. Os membros da Comissão
Executiva e demais diretores:
a) usarão distintivos especiais, com
a denominação de seus cargos ou departamento;
b) terão direito a assistir, de local
especial, com as pessoas de sua ramília, .às competições desportivas que se
realízarejn na C.E.D.U.
Art. 80.

A C. B. D. U. poderá

adquirir material esportivo para vender aos filia.dos.
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Art.8!. Se:cá pernútidoso presídenteda C. B. D. U. emitir ingres-sos de freqüência temporária, por
prazo não sunerior a um ano, a pese
soas de destaque social.
Art. 82. Fica a Comissão Executdva autorizada a arrendar qualquer
dependência da C. B. D. U.,' sem
que os filíadõs não convidados ou sem
ingresso especial de quem promover li
reunião possam nela ter entrada quan..
do esta rõr dansante, artística ou llte..
ráría.
Art. 83. Apesar de não estar subordinada ao Conselho Nacional de
Desportos, a C. B. D. U. deverá acatar as diretrizes gerais traçadas por
êsee órgão para o esporte brasileiro.
Art. 84. Os casos omissos dêstes
Estatutos serão resolvidos pela Assembléia Geral.
Art. 85. Os presentes Estatutos
deverão ser revistos após vinte e quatro meses de vigência, mediante· proposta aprovada por dois têrços, no mínimo, da: Assembléia Geral, em duas
reuniões consecutivas.
Parágrafo único - As reformas dos
Estatutos só poderão ser feitas no período de' dezembro a fevereiro ou em
julho, e por uma Comissão nomeada
pela Assembléia Geral, composta, no
mínimo de quatro membros.
Art. 86. Qualquer projeto de re:-,forma será elaborado pela Comissãode que trata o artigo anterior, parágrafo único, sendo aprovado por dois
têrços do Conselho de Rezu-csente.ntes,
em primeira convocação, ou por qualquer número em convocação posterior,
especialmente para êste fim.
Art. 87. Os filiados não respondem subsídíàrlamente pelas obrigações contraídas pela Comissão Executiva em nome da C.B.D. U.
Art. 88.
A C.B.D.U. só se dissolverá caso não possa cumprir com'
suas finalidades, em Assembléia Geral dos Membros de seus Poderes Dor
quatro quintos dos votos exist;ntes,.
dando. a mesma Assembléia, destino)
ao património então existente.
Art. 89. Os presentes Estatutos
entrarão em vigor anós sua aprovação pela "Assembléia Geral, sendo submetidos ao Sr. Presidente da República, de conformidade com o Decreto-lei n.c 3.617, de 15 de setembro di
1941.

.

Art. 90. f:stes Estatutos enqua,
. dram-se nas disposições do Decreto-lei n.s 3.617, de 15 de setembro de
1941, que regula o desporto univers1...
t!irio brasíleiro .
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Art. 91. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 10 de novembro de
1947. - Clemente Mariani.
DECRETO N.o 24.017 - DE 10
NOVE1HBlto DE 1947

DE

Cria, no Ministério da Aeroná.utica, o
Centro de· Instrução Militar da 3.a
Zona Aérea.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com a letra b do art. 1.0, e
art. 26 do Decreto-lei n,« 9.888, de 16
de setembro de 1946, e tendo em vista
as razões apresentadas em exposição
de motivos do MInistro da Aeronáutica, decreta:
Art. 1.0 Fica criado, na Aeronáutíca; para ter organização a partir de
1 de janeiro de 1948, o Centro de Instrução Militar da 3!l. Zona Aérea CC.
1. M. z. Aé. 3), o qual tem por fim
ministrar essa instrução aos recrutas
e formal' 0S graduados de Infantaria
de "Guarda, os quais se destinem à
tropa da Zona ou ao serviço das escolas estabelecimentos e repartições
da Aeronáutica no Distrito Federal.
Art. 2.° O Centro de Instrução Militar da 3.a Zona Aérea é Unidade
Administrativa autônoma, de comando
de tenente-coronel aviador e terá por
sede o Campo dos Afonsos, no Distrito
Federal.
Art. 3.° O Ministro da Aeronáutica

baixará as instruções reguladoras da
organização e do funcionamento do
Centro de Instrução Militar e fixará
os 'respectívos quadros de efetivos de
oücats e praças.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor a 1 de janeiro de 1948; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e' 59,0
da República.
EURICO G.

DUT-RA.

Armando Trem powsky.

DECRETO N.' 24.018 - DE 10.DE
NOVEMBRO DE 1947
Concede à "Mundial" Companhia Nacional de Seguros Gerais autorização para funcionar e aprova os seus
estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso 1, da Constituição, decreta:
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Art. 1. 0 • Fica autorizada. a funcio ..
nar em operações de seguros dos ramos elementares, a que se refere' o
art. 40, n.c 1, do Decreto-lei número 2.063, de 7 de março de 1940 a
"Mundial" Companhia Nacional' de
Seguros Gerais, c om sede nesta cidade do Rio de Janeiro, constituida
por escritura pública de 31 de julho
do ano corrente, lavrada em notas do
Tabelião do 1.0 Ofício desta Capital,
bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores do seu
capital e constantes da referida escritura, cem a seguinte modificação: no
art. 13, alínea c, substitua-se a expressão "com outro diretor" por "com
o Diretor Presidente".
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
em contrá_rio.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de
1947, 126.° .da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

a'.

DUTRA.

!'lI orvan Figueiredo.

DECRETO N.' 24.019, DE 10 NOVEMBRO DE 1947
Aprova alterações introduzidas
nos estatutos da Companhia Continental de Seguros.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.°. 'Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos da
Companhia continental de Seguros,
com sede nesta capital, autorizada a
operar Em seguros dos ramos elementares pelo decreto n,c 16.672, de 17 de
novembro de 1924, inclusive o aumento do cauital social de Cr$ 1. 500.000,00
para c-s 3.000.000,00, conforme delíberação rtas nssemblétas gerais extraordinárias de acionistas, realizadas a
30 de. abril e 16 e 27 de junho de

1947.

Art. 2.~. A sociedade continuará in,
tegre lmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vie-rem a vigorar. sôbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto.
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Art. 3.°. Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.

ExECUTIVO

Art. 2.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novemnro de
1947, 126.° da Indepenêncía e 59.) da.
República.

EURICO G. DuTRA.

EURICO

Morvan Figueiredo.

Clemente Mariani

DECRETO N.o 24'.020 - DE 11
NOVEMBRO DE 1947

DE

õoiiceae reconhecimento a cursos da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo
87, ítem I, da Constituição, e nos têr-

mos do art 23, do Decreto-lei 'número

421, de 11 de maio de 1938, decreta:

Art. LO É concedido reconhecimento
aos cursos de ciências econômicas e de
ciências contábeis e atuariais, mantidos pela Faculdade de Ciências Eco-

nômicas e Admimsbratívas de Minas
Gerais.c-com sede em Belo Horizonte,
no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° A denominação do estabelecime-nto de ensino superior de que
trata o artigo anterior, passa a ser
Faculdade da Ciências Econômicas de
:Minas Gerais.
.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de .Janetro. 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente M aríani,

DECRETO

N.O 24.021 DE
NOVEMBRO DE 1947

11

DE

.Corzcede reconhecimento ao curso qinasial do Ginásio São Paulo, de Teresopozss.
O Presidente dá República, usando
.da atribuição que lhe confere Q arti-

go 87, item 1, da Constituíçào. e nos
têrmoa do artigo 72 da Lei Orgânica

.do Ensino Secundário, decreta;
, Art. -1.0 E' concedido reconhecimanto, sob regime de inspeção perrnanen-

te. ao curso ginasial do Ginásio São
Paulo, com sede em 'I'eresópolis, no Es-tado do Rio de Janeiro.

G.

DUTRA

DEORETO N.? 24.022 - DE 11 DE
NOVEIV1BRL DE 1947
Dã nova denominação a estabelecimento de ensino secundário

O Presidente da República, usando
da atribuição que r confere o arti.go 87, inciso I, da Constítuíção e te-ndo em vista o que consta do processo
n.c MES-8.449-37, decreta: .
Artigo único. O Colégio Municipal
São vícen te de Paulo, com sede em
Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, a que se refere o D-ecreto núm-ero 11.260, de 7 de [anelao de 1943,
passa a -denominb.J.'-6e Colégio de São
Vicente de Paulo.
Rio de Janeiro, 1:!. de novembro de
1947, 126.° da Independêndia e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA;
Clemente M ariani.

DECRETO N.' 24.023 - DE 11 DE
NOVEMBRO DE 1947
Dá nova denominação a estabelecimento de ensino 'secundário.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N." 24.024 - DE 11
NOVEMBRO DE 1947

DE

Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Barão de Mesquita, do Distrito Feâertü,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos _têrmos do ârtdgo 72, da Lei Orgãníca do Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.° É concedido reconheclmento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Barão de Mesquita, com sede no Distrito Federal.
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Art. 2. o. Revogam-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 11. de novembro de
1947, 126.° 'da -Independência e 59.°
da República.
e11"

EURICO G. DUTRA.

Clemente

Mariani.

DECRETO N.' 24.025 - DE 11 DE
NOVEMJ3RO DE 1947
Dá nova denominação a estabelecimento d.e ensino secundário.

EXECUTIVO
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dêsse. vértice, com o rumo magnético
de trmta graus e quarenta e cinco mínu;tos sUdoest~ (30° 45' SW) e comprímento de oitocentos metros (800m)
chega-~e a um dos vértíoes. do polígo~
n,?, cujos lados, a partir do mesmo,
tem os seguintes eomprtmentos e rumoa unagnetícos: mil cento e quinze
metros U . 115m) , oeste (W)· seíscen;
tos e vinte metros (620m), ~inqüenta
e nove graus e quinze minutos ncroeste (59° 15' NW); trezentos e vinte
metros (320m), norte (N); quinhentos e setenta metros (570m), leste (E);
mil duzentos e cinqüenta metros .Ó,
(L250m) cinqüenta e nove graus e
quinze minutos sudeste (59° 15' SE) . A
segunda (2,a) área, com cento e qttarenta hectares (140 ha) , é delimitada.
por um retângulo que tem um vértdce a cinco mil metros (5. OOOm) no
rumo magnético cinqüenta e nove
graus sudoeste (59° SW) da casa de
Manoel Luís. Marques· e os lados. divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400m), oitenta
e três graus noroeste (83°. NW) e três
mil e quinhentos metros (3.500m), sete
graus SUdoeste (7° SW).
Art. 2.° A presente retificação de
Decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista no art. '17 do Código de Mina-s.
Art. 3 ° Revogam-se as disposições
em contrárro .
Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
J

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.o 24.026
NOVEMBRO DE

...-e. DE 11 DE

1947

Retifica o art. 1.0 do Decreto número 20.297, de -13 de junho de 1946.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. ° 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro (1 0) do Decreto número vinte
mil duzentos e noventa e sete (20,297),
de treze (13) de junho de mil novecentos e quarenta e seis (1946) ,. que
passará a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro
João de Macedo Linhares a pesquisar
calcário em duas áreas distintas, num
total de duzentos e três hectares e noventa e cinco ares (203,95 ha) situadas
na localidade de Estância Palma, distritos de Suspiro e Ibaré, municípios
de São Gabriel e Lavras, Estado do
Rio Grande do Sul, áreas essas assim
definidas: a primeira (V,). com sessenta e três hectares e .noventa e cinco
ares (63.95 haj é delimitada por um
polígono irregular e assim definido:
partindo-se da casa de Manoel Luís
Marques, no rumo magnético quarenta
e seis graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (46° 45" NW) e mil trezentos e sessenta ecínco metros (L 365m)
de comprimento, obtem-se um vértíce do retângulo descrito no Decreto
número vinte mil novecentos e cinqüenta e três (20.953), de nove (9) de
abril de mil novecentos e' quarenta e
seis (1946), publicado no Diário Oiicie!.! de dezessete (17) de abril de mil
'novecentos e quarenta e seis (1946);
Col. das Leis - VaI. VIII.

EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho
N,0 24.027 - DE
NOVEMBRO DE 1947

DECRETO

11

DE

Retifica o art. 1.0 do Decreto número·23.784, de 6 de outubro de 1947.'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artágo 87, n.o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.» 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas), deereta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número vinte
e três mil setecentos .e-oítenta e quatro (23.784), de seis (6) de outubro
de mil novecentos e quarenta e sete
(1947), que passará a ter a seguinte,
redação: Fica autorizada a cidadã brasileira Etelvina Gavazza de Andrade,
,na qualidade de inventariante do esFls. 18
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DECRETO N.o 24.028 -- DE 11 DE
pólio de Diogo Braga de Andrade, a
NOVEMBRO DE 1947
lavrar jazida de água mineral, em terrenos situados na cidade e munícípio
Renova
Decreto n,o 18 410. de 18 de
de Itaparica, Estado da -Bahia, numa
abril de 1945.
.
área de um hectare e trinta e sete
ares (1,37ha), delimitada por um poO Presidente da República, usando
lígono que tem um vértice à distância
da atribuição que lhe confere o artigo
de trezentos e trinta e cinco metros
87, n.v I, da Constituição e 'nos têrmos
e _quarenta centímetros : (335,40m) no
do De-creto-lei n.c 1.985, de 29 de jarumo magnético cinco graus e ctnneiro doe 1940 (Código de Minas), comqüenta minutos sudoeste (50 50' SW)
binado com o Decreto- lei n. o.9.605, de
do canto sudeste (SE) do -edifício do
19 de agôsto de 1946, decreta:
Grupo Escolar local, e os lados, a parArt. 1.0 Fica renovada pelo prazo
tir do vértice considerado, têm os se~
improrrogável de um (1) ano nos têrguintes comprimentos e rumos magmos
da letra b, do art. 1.,0, do Decrenéticos: trinta e um metros e quarentolei n.v 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
ta centímetros (31,40m), um grau e
quarenta e cinco minutos sudeste (10 a autorização conferida ao cidadão
45'SE) ; quarenta e nove metros (49m) , ,brasileiro Manuel Barbosa de SOUS'1,
pelo Decreto número dezoito mil quaoitenta e cinco graus e três minutos
trocentos e dez (18.410), de dezoito
sudoeste (85° 03' SW); quinze metros
(18) de abril de mil novecentos e quae noventa centímetros 05,90m), oirenta e cinco (1945). para pesquisar
tenta. e seis graus e dezesseis minutos
noroeste (86° 16'· NW); trinta e quaágua numeral, alcalina, magnesianano
tro metros e oitenta centímetros .: ..
município de Salvador, do Estado -da
(34,80m), quarenta e oito minutos suBahia.
deste (48' SE); quarenta metros e
Art. 2.° A presente renovação pagasessenta centímetros (40,60m), oitenta
rá a taxa de trezentos cr-uzeiros (Cr$
e oito graus e doze minutos nordeste
300,00), e- será transcrita DO livro pró(880 12' NE); cento e doze metros e
prio da Divisão de Fomento da Provinte centímetros (112,20m), um grau
dução Minerar do Ministério da Agrie dezenove minutos sudeste (10 19'
cultura.
SE); oitenta e quatro' metros e ottenArt. 3.° Revogam-se as dispcsíçôes
ta centímetros (84,80m) setenta e oinem contrário.
co graus e quarenta, e cinco minutos
nordeste (75° 45' NE); dezessete meRio de Janeiro, 11 de novembro de
tros e vinte centímetros (l7,20m), qua1947, 125.° da Independência e 59.° da
torze graus e um minuto noroeste ...
República.
(14° 01' NW); cento e trinta e oito
EURICO G. DUTRA.
metros e sessenta centímetros
.
038,60m), oito graus e dez minutos
Daniel de Carvalho,
noroeste (8° lO' NW); trinta 'e sete
metros e oitenta centímetros (37,80rn),
oitenta graus e quarenta e sete míDECRETÓ N.O 24.029 - DE 11 DE
Dutos, noroeste (80° 47' NW).
NOVEMBRO DE 1947
Renova .o Decreto n.O 18.508, de 27 de
Art. 2.° A presente retificação de
abril de 1945.
Decreto não fica sujeita ao pagamen"to da taxa prevista no art. 31, paráO Presidente da República, usando
grafo único do Código deMínaa.
da atribuição que lhe confere o artdgn
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
do DEcreto-lei n.c 1.985, de 29 de jadisposições dos ar-tigos do, referido Deneiro de 1940 (Código de Minas) , comcreto, que passam a fazer parte intebinado com o Decreto-lei n.? 9.605, de
grante do - presente.
19 de agôsto 'de 1946, decreta:

°

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

Art. 1.° Fica renovada pelo prazo'
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. t.v do DecretoIet ci.s s.soõ, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Oenobelino de Barros 'Serra pelo Decreto número dezoito mil
quinhentos e oito (18 508), de vinte
e sete (27) de abril de mil novecen-
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tos e quarenta e cinco (1945), para
pesquisar água mineral no muriícíplo
de .Jabaí do Estado de Goiás.
Art. 2.° O 'título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste necreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490.00-), e será transcrito no livro próprio da Divisão ce Fomento da Produçã-b Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126,° da Independência e 59,0 da
República.
EURIco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.

°

24.030 DE 11 DE
1947

NOVEMBRO DE

Renova o Decreto n.O 17 ..077, de.a de
novembro de 1944
O Presidente "da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo . 87, n." I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas) , comoínado com o Decreto-lei n.o'9.605, de
19 de agôsto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
.ímnrorrogável de, um (1) ano nos
termos da letra b, do .art.. 1.0, do
Decreto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
.cidadão brasileiro Enéias. César werreíra pelo Decreto número dezessete
mil e setenta e sete 07.077) de oito
(8) de novembro de mil ndvecentoa
e quarenta e quatro (1944), para pesquisar água mineral no município de
Santo André, Estado de São Paulo.
Art. 2.° A presente renovação pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Or'S 300,00) e será transcrita no
livro próprio da Divisão de Fomente
da Produção Mineral do . Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disçosíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e .59.°
da República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.' 24.031 - DE 11 DE
NOVEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n.O 14-.539 de 19 de
janeiro de 1944.
'

Não. foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento;
DECRETO N.o 24,032 -

DE

11

DE

1947

NOVEMBRO DE

Concede à sociedade "Minas de' Ouro
Saúde Ltâa:" autorização tiara funcionar como emprêsa de mineração-.

O Presidente da' República, usando
da atríbuíoâo que lhe confere o ar-.'
tig6 87, n. õ I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Ieí
número 938, de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Art. 1.0 Él . concedida à sociedade
"Minas de Ouro Saúde Ltda." consta... ·
tuída pelo instrumento particular de
dois (2) de outubro de mil novecentos
e quarenta e sete (1947), com sede na.
cidade de Saúde, do Estado da Bahia,
autorização para funcionar como emprêza de mineração" ficando a mesma
sociedad-e 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, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República,
.
;EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 24.033 _
NOVEMBRO DE

DE

11 DE:

1947

Concede a sociedade Fazenda Apare~
cida S. A" autorização para iuncícnar como emprêsa de mineração,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere rJ artigo
87, n.o I, da Constituição, tendo em
vista o que dispõe o' Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Fazenda Aparecida S. A., socíedade anônima, com sede no 11.° Dis-.
trito do município de Itaperuna, do
Estado do Rio de Janeiro,. autorlzaçáo
para funcionar como emprêsade mi~

Aros
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no
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neração, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente. as
leis e. regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 11 de novembro ce
1947, 126 o da Independência e 59.0 da
República.
'
EURICO G. DUTRA.

manente, ao curso ginasial do Ginásio Rio Branco, com sede em Visconde do Rio Branco, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
en contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro
de- 1947, 126. ° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

Clemente

DECRETO N.' 24.034 - DE 11 DE
NOVEMBRO DE 1947

Dá nova denominacão

a estabeleci-

mento de ensino -secundário.

Não foi publicado ainda no Diário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 24.035 ' -

DE

11

DE

NOVEMBRO DE 1947

Concede reconhecimento ao curso de
Didática da Faculdade de FilosOfia
da Bahia.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe .confere o artigo 87, item I, 'da Constituição, e nos
termos do artigo 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de '1938, decreta:
ArL 1,° E' concedido reconhecimento ao curso de Didática mantido pela
Faculdade de 'Filosofia da Bahia, com
sede em Salvador, n-o Estado da Bahia.
Art. 2.° Revogam-se "as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126." da Independência e 59.° da
.Repúbltca .
EURICO G. DUTÚ
Clemente M ariani

DECRETO N.? 24.036
VEMBRO

-,DE

11

DE NO-

DE 1947

Concede reconhecimento ao curso ginasial -do Ginásio Rio Branco; de
Visconde do Rio Branco.

O Presidente da 'República, usando
-da atribuição qu- 'lhe confere -. ar-

tigo 87, item I, da Co.rstltuíção, e
nos têrmcs do artlgo 72 _da Lei Orgâníca do Ensino Cacundárto, decreta:
Art. 1. ° É concedido reconhecimento, sob regime 'de inspeção per-

Mariani.

DECRETO N.' 24.037 - DE 11
DE NOVEMBRO DE 1947
Concede reconhecimento ao Ginásio
da Companhia -de Maria, do Distrito
Federal.

O Prestdente da República, - usan.lo
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Oonstatuiçào. e :lOS
têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica
do En.31110 Seoundárío, decreta:
Art. 1.° E' concedido reconhecimen;
to, sob regime de Inspecâo permanente, ao curso ginasial do Ginásio da
Companhia de Marta, com sede no
Distrito Federal.
Art. 2.° Eevogam-se as disposições
em contrário.
RiQ de Janeiro, 11 de novembro G.€
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente M arumi ~

DECRETO N.O 24.038 DE 11 DE
.
NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Ventura de Moura a pesquisar
minério de ouro, canüim, quartzo e
associados, no município' de São
João act .Rei, Estado de' Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, e nos têrmos dos artigos 152 e 153 da Constituição, decreta:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Ventura de Moura a
pesquisar minério de ouro," oaulim,
quartzo e associados, numá área de
cento e sessenta e dois hectares
<l62ha) situada no' lugar denominado
Cascalho, distrito e município de São
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João deI Rei, Esta~o. de Minas Gerais área esta deurmtada por um
polígono irregular que tem um vértice no' centro do pontilhão da rodovia São João del Rei Rio das Mortes, a [usante da confluência dos
córregos da Caçada e Tanques e
.eujos lados, a partir dêste vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cinqüenta e oito metros (758 rm , vinte
e oito graus sudoeste (28° SW); mil
duzentos e oitenta e dois metros
(1.282 rrn , oitenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (81°45'
SW); quinhentos e noventa e quatro
metros (594 m) , doze graus quarenta
e cinco ,minutos nordeste (12°45'NE);
trezentos e quinze metros (315 m) ,
oitenta e" dois graus e quinze minutos
nordeste <82°15'NE) ; oitocentos' e
trinta e cinco metros (835 m) , vinte
e seis graus noroeste C26°NW); mil
duzentos e setenta e cinco m-etros
(1.275 m) , "oitenta e um graus trinta
minutos nordeste (81030'NE); seiscentos e treze metros (613 m) , nove graus
e trinta minutos sudoeste (9°30'8W);
trezentos e noventa e cinco metros
(395 m) , setenta e seis graus sudeste
(76°SE) .
'
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de mil
seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ ...
1. 620.00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.. '
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N." 24.039
NOVEMBRO DE

- DE 11
1947

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
M onieirc Machado a laurar calcário e associados no snumicipic de
Lagoa Santa, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

EXECUTIVO
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Ar.L . ~.o Fica aut'Jrizado o cidadão
Machado
a lavrar calcárto e associados em
terrenos sltl:lad?s na F'azenda Lapa
Vermelha, distrito e municipio de
Lagoa Santa do Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta hectares
(30 ha) , definida por um retângulo
que tem .um vértice localizado à distância de quinhentos e cinqüenta
metros (550 m) no rumo' magnético
trinta e seis graus e quarenta minutos sudest-e (36° 40' SE) do quilômetro trinta e oito rkm 38) da rodovia
Belo Horizonte-Lagoa Santa e os 1a~
dos, divergentes dêsse vértic-e, os' seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) •
oitenta graus noroeste (80'0 NW);
quinhentos metr-os (500 m) , dez graus
sudoeste (10° SVV). 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, 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 Muntcípic, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer' das
obrtgaçôes que lhe incumbe, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula na forma dosal'tig;os
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 3ge 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscaliza-do pelo Departamento Nacional da Producâo Mineral e gozará dos favores discrimlnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito rio livro próprio da Divisão
de Fomento da Producão 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, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
brasileiro Paulo. Monteiro

EURICO G.

DUTRA.

Daníel de Carvalho.
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ATOS

DECRETO N . o 24.040 NOVEM:BRO

DE

DE

DO

PODER

11 DE

1947

Autoriza a emprêsa de mineração
S. A. de Cimento, Mineração e
Materiais de Construção "CIMl.,

MAR" a lavrar quartzito e associados no !i!unicípio de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 8'1, li. o r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei, n.c 1.985, de
20. de

janeiro de

Minas), decreta:

1940

(Código

de

Art. L o Fica autorizada a emprêsa de mineração S. A. de Cimento,
Mineração e Materiais de Construção "CIMIMAR", a lavrar quartaíto
e associados 'em terrenos situados no
lugar denominado Taquaruçu, no

EXECUTIVO

sub-selo para os fins da lavra, na
formados 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 díscrtrmnados .no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. ° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito" no livro próps., da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Aertcultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros «ss 600,00).
Art. 7.° Rev.""';am-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 11 de novembro de
1947; 126.°- da Independência e 59. r
da República:
EURICO

Distrito de Tadassupeba, Município de
Mogi das Cruzes, Estado de São Pau-

lo, numa área de doze hectares, dezenove ares e cinqüenta centiares
02,1950 ha) definida por um losango de trezentos e cínqü-nta metros
(350m) de' lado que tem um vértice
localizado à dtstâncla de quinhentos
e sessenta e dois metros e cinqüenta.
centímetros (562,50m) no', rumo magnético oitenta e três graus e trtnta
e um minutos nordeste <83°31'NE)
do canto esquerdo da tôrre da igreja
em construção no bairro de Taqua-.
ruçu e os lados divergentes do vértdce constderadc, os seguintes rumos
magnéticos; vinte graus e cinqüenta
minutos noroeste (20° 50' NW); setenta, e quatro graus e. quarenta minutos nordeste (74° 40"NE). Esta au-.
torízaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código d-e Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas, além das semríntes 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
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou ntâa, na forma dos artigos '"37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. ° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO N.?
.

24.041 - DE 12 DE
1947

NOVEMBRO DE

o ciiiadáo bm8õ,,"-Íro J;],cyro
Faury a pesquisar argila, cauiim. e
associados no município
de Mogi
das Cruzes, Estado de sa« Paulo.

Autoriza

O

Presidente da República, usc ndo

da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I 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 autorizado o cidadão
brasileiro .Iacyro Faury a p-esquisar
argila, càulím e associados em terrenos situados no lugar denominado
'r'erceíra, distrito de Birit.iba - MIrIm,.
município de Mogi das Cruzes, Estade di:'! São Paulo, numa área de duzentos e cinqü-enta e três hectares,
cinqüenta ares e vinte e cinco centiares (253,5025 ha) , delimitada por
um . polígono irregular que tem um
vértice' a mil quinhentos e trinta e
cinco metros (1.535m); rumo verdadeiro cinco graus sudeste (5° SE) do
marco do quilômetro trinta e três' rjsm
33) da rodovia Mogâ das Cruzes Casa, Orance.. e os lados, a partir
do vértice considerado, têm os, seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinze metros (2.015
metros) , oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85.°' 30'SE); dois
mil e trinta, metros (,2. 030m) , três
graus e trinta minutos nordeste (3°
30' NE); novecentos metros (900m).
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oitenta. e cinco graus e trinta minutos
noroeste (85° 30' NW); mil trezentos
e oitenta e cinco
metros (1. 385m) ,
três graus e trinta minutos sudoeste
(3° 30' SW); mil cento e quinze metros (l.115m), oitenta e cinco graus e
trinta minutos' noroeste (85° 30' NW) ;
seiscentos e trinta e cinco metros
(635m). três graus e trinta minutos
sudoeste (3° 30' SW).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa que será Uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de dois
mil quinhentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 2.540,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° .Revogam-se as disposições
em .contrário,
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. ° 24. 042 DE NOVEMBRO

DE,1947

DE

12

Autoriza o cidadão brasileiro llâeu
Duarte a, pesquisar calcéreo e associados no municipio de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.« I, 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 Ildeu Duarte a pesqulsar
calcáreo e associados numa área de
cem hectares e cinqüenta e cinco ares
000.55 ha) encravada no imóvel pertencente a D. Isaura Rocha Duarte,
denominada Fazenda do Ribeirão da
Mata, no distrito e município de Santa Luzia, Estado de Minas .Gerais,
assim definida por um polígono 1rregular com um dos. vé-rtices a sessenta
metros (60 mj no rumo magnético três
graus sudeste (3.° SE) do marco do
quilômetro seiscentos €' vinte (km 620)
da Estrada de Ferro Central do Brasil
(bitola estreita do ramal do Sertão),
tendo os lados do polígono a partir
dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e
Vinte metros (220 mj . setenta graus
sudeste (7ü.o SE); quinhentos metros'
(500 m) . cinqüenta e oito graus sudoeste (58.° SW); mil metros (1.000 m) .
onze graus e trinta minutos sudoeste
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11°· 30' swi: trezentos

e cinqüenta
(350 m) , sessenta e sete graus e trinta
minutos noroeste (67° 80' NW); quinhentos e noventa e sete metros
(597 m) , trinta e cinco graus noroeste
(35.° NW); mil quatrocentos e setenta
metros (1.470:m), trinta e dois graus
nordeste (32.° NED;. trezentos e cínqüenta metros (350 m) , trinta e três
graus sudeste (33.° SE); duzentos e
setenta metros (270 -m) , Vinte e três
graus sudeste (23.° SE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via .autêntdca
dêsta Decreto, pagará a taxa de mil
e dez cruzeiros (Cr$ 1.010,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de- Fomento da' Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59;0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de ..... -roatno,

DECRETO N.o 24.043 NOVEMBRO

DE 12

DE

DE 1947

Autoriza o cidadâo brasileiro reiestoro
Onofre de Mendonça e Gilson
Rocha a pesquisar minério de ouro,
quartzo, silica e associados no município de Tiradentes, r
;'0 C'
nas Gerais.

vu-

O Presidente da República, usando
da .atríbutção que lhe confere o artigo 87, n.? I da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
de-creta:
Art. 1.0 Elcam-autorlzadoa os cidadãos
brasileiros 'reiesroro Onofre' de Mendonça e Gilson Rocha a pesquisar mí ,
nério de ouro, quartzo, sílica e associados em terrenos da Prer-ttura Municipal, no imóvel S'21'1'a 'I'iradentes,
distrito 'e município
de Tiradentes,
Estado de Minas Gerais. numa área.
de oitenta e um hectares, sessenta e
oito ares e cinqüenta centíares ....
(81,6-850 ha) delimitada. por um polígono Irregular que tem um vértice a
trezentos e OItenta metros (380m) no
rumo magnético dez graus nordeste
(10° NE) do marco quilométrico número noventa e três (km 93) da linha
férrea da Rêde Mineira de Viação, no
ramal Barbacena ~ Sâo.Toâo del Rei
e os lados, a partir desse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos magnétícoa: duzentos e sessenta metros
(260m), sessenta e um graus sudeste
(61 0 SE);

duzentos e vinte metros

(220m), setenta e nove graus sudeste
(79° SE);· quatrocentos e sessenta mete-os (460m)

J

leste- (E); quinhentos e

vinte metros (520m), oitenta graus
nordeste (800 NE); duzentos e vinte
metros (220m), leste (E); trezentos e
cinqüenta metros (350m), quinze graus
nordeste (15° NE); mil seiscentos e
vinte metros (1.,620m), oitenta e dois
graus noroeste (82 0 NW); quinhentos
metros (SOGm), quinze graus sudoeste
(15° NW) ..
Art. 2.° O título da autorização de

pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto,

pagará

a

taxa de

oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ ..
e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art.' 3.° Revogam-se as disposições

320,00)

em.icontrário .
Rio de Janeiro, 12 de novembro de

de 1947, 126. 0 da Independência e 59.?
da República.
EURICOG DUTRA.
Dcniet de Carvalho.

DECRETO !'f.o, 24.044 DE NOVEMBRO DE

DE

12

1947

Autoriza o- cidadão brasileiro Verdi de
Carvalho a pesquisar mica e aesaciados no municipio de Santa
Maria do Suassui, Estado de Mina~
Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição' que lhe confere o artigo
87, n.o I, 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 Verdi de Carvalho a pesquisar mica f" associados numa área de
cinqüenta hectares (50 na) situada
no lugar denominado Safírão, distrito
da -Poáia, município de Santa Maria
do, Suassuí, Estado de Minas Gerais
e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quatrocentos e noventa metros (490 rrn . rumo magnétíco treze graus nordeste (13,0 NE) da
confluência, do córrego do Lacrimal no
córrego' do Safiráo e cujos lados, a.
partir dêssa vértice. têm os comprimentos e rumos magnéticos: mil metros 0,000 m) , nove graus sudoeste
(9.° SW) e quinhentos metros (500m) ,
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oitenta e um graus noroeste (81. 0 NW).
Art.· 2.° O título da autorização de
pesquisa que será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qui.
nhentos cruzeiros (CrS. 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura:
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO Nv 24.045 - DE 12
DE NOVEMBRO DE 19'47
Aiuovíea o cidadáo írmsileiro José Almeida Carvalho a pesquisar calcáreo
no mumicisno de Rio Claro, Estado
de São' Paulo.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, e nos têrmos vdos arts. 152
e 153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasrleiro José Almeida Carvalho a
pesquisar .calcáreo em terrenoside sua
propriedade, numa -área de doze hectares, dezesseis ares e sessenta centíares. (12,1660 haj no imóvel denominado
Fazenda Carvalho, distrito de Epeúna,
município. de Rio' Claro, no Estado de
São Paulo e delimitada por um quadrilátero que tem um vértíce a quinhentos
metros (500 m) no rumo magnético
setenta e três gr8:US e treze minutos
sudeste (73° 13' SE) da cata da olaria
da mesma fazenda e os lados, a partir
dêsse vértice, 'os seguintes comprfmentos é rumos magnéticos: quatrocentos
e vinte e seis metros (426 m) , dezessete graus e trinta e cinco minutos sudeste (17° 35' SE); quatrocentos e quarenta e seis metros (446 m) , setenta
graus e quarenta e três minutos sudoeste (70,°43' SW); cento e noventa e
um metros (191 m) , sete graus e quarenta e três minutos nordeste (7° 43'
NE); quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m) , trinta e seis graus e trinta
e sete minutos nordeste (360 37' NE).
Art. 2.° O título da autorização _de
pesquisa, que será uma viaautêptica
dêste Decreto, pagará a taxa .de trezentos cruzeiros (Cr$ 30000) e. será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

no

ATOS

PODER

Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da
Repúblic~.
EURICO G.

DU'l'RA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,' 24,046 - DE 12
DE NOVEIVII3RO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Manuel Teixeira de Castro a -pesquisar cauUm,jeldspato, quartzo e associados;no município de São Paulo,
Estado de ,são Paulo.
O Presidente, da República, usando

°
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dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e setenta cruzeiros (Cr$ ..
570,'00) e será transcrito no livro próprio dá Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3'.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Dtmieí: de Carvalho.

DECRETO

N.o

24.047 -

DE

13 DE

NOVEMBRO DE 1947

Retijica o Decreto n.o22.613, de 24 de
da atribuição que lhe confere
artigo
'87, n.v I, d3J constituição, e nos têrmos
fevereiro de 1947.
do Decreto-lei 11.° 1.985, d829 de JaO Presidente da República, usando
neiro de 1940 (Código de Minas),
da atrtbuícão. que lhe confere o artidecreta:
go 87, item- I, da Oonstituiçâo, decreta:
Art. 1.0 Ficam substituídas, pelas
Art. .1.0 Fica autorizado o cidadão
bra>sileiro Carlos Manuel Teixeira de
que acompanham .êste Decreto, a !'elaCastro a pesquisar cauhm, feldspato,
cão nominal anexa ao Decreto numequartzo e associados no distrito de Paz
i-o 22 61.3, de 24 de fevereiro de 1947, e
de Perus, mumcípío de São Paulo, Esas tabelas Numéricas Suplementares
tado de São Paulo, numa área de cinde Extranumerários-mensalistas
da
qüenta e .seis hectares vinte e nove
Divisão de Fomento da Produção Mt.ares e setenta e nove centíares (56,2979 neral. do Instituto Agronômico do Sul,
nno delimitada por um políg-ono ir- da Divisão de Aguas, e do Serviço Nacional cte Pesquisas Agronômícas .
regular que tem um vértice a mil
Art 2.0 Picam criadas, na, forma da
cento e sessenta e oito metros e trinta
centírnetros(1168,30 mj no rumo verrelação .anexa, as Tabelas Num~r~cas
dad-eiro setenta e um graus sudeste
Suplementares de Iâxtranumerartcs(710 SE) do marco quilométrico númensalistas da Diretoria Geral do De0
mero treze (11. 13) da via Anhangüera
partamento Nacional da Produção »tte os lados, a partir dêsse vértice, com
nerad, da Estação Experimental de Peos seguintes comprimentos e rumos:
lotas, do Instituto Agronômíco do Sul
duzentos e cinqüenta e nove metros e
e do Instituto Agronômico do Nordessetenta e Cinco centímetros '(259,75 m) ,
te, tôdas 'ao Ministério da Agrícultura.
norte (N); mil sessenta e sete metros
Art. 3.0 A. função de ctnegra.üsta,
e noventa e, um centímetros (l. 067,19
constante da' Tabela Numérica Suplementar de Ext'ran'umerário-mensadsT,a
m) , sessenta e um graus nordeste
(610 NE); setecentos e cinqüenta e
da Supertntendància do Ensino Agrrcola r:: Veterinário passa a denominardois metros (752 m) , vinte e dois
graus sudeste (22° SE) ; cento e qua-' se cínematogr aflsta .
renta e cinco metros 045 m) , quaArt . 4.° A função de Técnico em Exrenta e dois graus sudoeste (42° S1,N);
pertmentacâo Agrícola, referência XL,
seiscentos e dois metros (602 m) , quaocupado por walter Baptdst Mors,
renta e oito graus noroeste (48 0 NW);
constante da 'I'auela Numérica SU9,e~
cento e trinta metros (130 m) ,oitenta
mental' de gxtranumeráa-io-mensatista
do InstdtutoAgronómico do Norte pa6e um graus sudoeste (810 SW); quasa a denominar-se Químico.
trocentos e vinte e cinco metros (425
, Art. 5,° };":ste Decreto vigora a parm) • treze graus sudeste (13° SE);
tir de3 de março de 1947.
quatrocentos e noventa metros (490 m) ;
0
Art. 6.0 Revogam-se as dísposiçóes
setenta e nove graus sudoeste (79
SW); cento e sessenta e cinco metros
em contrário.
Rio de Janeiro. 13 de novembro de
(165 m) , setenta e um graus noroeste
1947, 126 ° -da Independência e 59.° da
(710 NW); cento e dois metros
República.
(l02nÍ) , norte (N),
EURICO G. DUTRA
Art. 2.0 O título da autorização de
Daniel de Carvalho
pesquisa, que será uma via autêntica

MmIDST!lRIO DiA AamCULTURA
",

D. N . P. J.V[.

--:.
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DIVISÃO DE FOMENTO DA PRODUÇÃO MmERAL

Tabelà Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

,

Número
de
funções

Nacurezade função

(Contratados)

o-s

Tabela

Número
de
funções

Ii Referência

Séries funcionais

Tabela

I,

~

I

1
1

Engenheiro de Minas .....

Engenheiro de Minas .....

4.500.00
4.500,00

1

1

1

Engenheiro de Minas .....
Eng'enheiro de Minas .....

4.500,00
4.500,00

f

1

Engenheiro' de Minas ., ...

4.200,00

1
1

Engenheiro de Mines .....
Engenheiro de Mih1S .....

3.750.00

1
1

r Engenheiro de Mines ....

3.750.00

.....

Engenheiro de Minas .....

3.000,00

MiI1J~s

~

de Minas

8
4

~X

i

1

XXXVII

'x"

J

~

3.750,00
3.730,00

I Engenheiro de

,Engen~eiro

I

4

XXXIV

J

XXIX
10

Chefe de Fiscalização

4.500,00

1
1

!

Chefe de Fiscalização

·.. ··1

I

XXXIX

i

I

I

MINISTll:RIO DA AGRICULTURA
C.N.E:P.A. -

S.N.P.A. -

INSTITUTO AGRONÔMICO DO SUL

Tabela Numérica Suplementar

-

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número \
de
funções

I

1·
1
1

I
I
I
1
I

Natureza de função

(Contratados

I Técnico Especializado em!
I Culturas .............
Fitotecnista

I
I
I
I

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

Encarre~a;do ~?S Serviços I

Admínistratlvos ...... I

I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I
1 Tabela
I
I
I

Cr$

3.000,00
3.000,00

4.500,00

Número

de
funções

I

I.

I

I

Séries funcionais

j Referência

I
1
I
·
I Técnico em Experünen\
2

- -2
1

-1

-

taçâo Agrícola

1

I .......... •• .............. 1

II Assistente

I

de Adminis~1
tração ................

I

I

DEPARTAl\tENTO NACIONAL DA PRODUÇ~O MINERAL -

-

'.

I

I

Tabela

I
I
I

I

II

I
I
I
I
I
I
I

II

XXIX

II

I
I
I
XXXIX 1
I
I

DIVISÃO DE ÁGUAS

Número
de
funções
1
3

1
5

ATUAL

Referência

Séries funcionais

······.. · . ·.. ·····....···
I····:·····················1
I

Escriturário

--

I

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

1

.

SITUAÇÃO

I

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

PROPOSTA

T. S.
T. S.
T. S.

.1
3
1

5

s

i

II Referência I Tabela
j

1

XX
XV
XIV

::l'
O>

f

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

.

:::::::
~:s:c~~~~~~~~-~-: :::~: :1.
..........................

XX
XV

XIV

I
I
I

'"
cc
00

.

MINI8TltRIO DA AGRICULTURA

l';5
C. N. E. P. A. -

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS

Tabela Numériea: Suplementar

SITUAÇÃO f:I'UAL

1

II

Séries funcionais

,
!

gmosas

i

I
I
I
II

o-s

-

'"

'1;'

li Fotomícrógrafo

1

II

I

I
I

I
I
I

i

Estatístico

I

I.
I

I
I
I
II

Número
de
funções

Tabela

I

i
I

3.900,00

···············1

I

2.250,00

1

--1

:I
3.450,00

-

çao Agncola

II Fotógrafo

1

!

I

--:
I

i

II

'
I

I
I
I
II

II Referência

I
I
.
I
ITécnico em, Experimenta-

1

-

I
I

Séries funcionais

I
I
I

I

I
I
I

I
I
I

' I
:
I
I
I

!

1

\

II
I Técnico Especializado emi
P.lantas Téxteis e Olea"l

II
I
!
1

I

i

I

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

i
I
I Estatístico
\

[

xxxv

\

I
j

I:

I
I
I

I
I

"I

1,

XXXII

g

"

'I
!

P>
H
o00

"o

I
I
I
XXIII

Tabela

I

I

I
I
I
.,

I

I
1

~
~

tc.j

"o

o

~

n:N.p.M. -

DIRETORIA GERAL

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número I
I
de
funções :

Natureza de função

I

(Contratados

I
I

I
I. Avaliador .mspecíaüaedo dei

I

crs

.1

I
1

I
I
I

Quartzo« « « « « « . I

I

S. N.

E. P.

A. -

S. N.

I
Número \
de
funções

'Tabela

I
I

j

1

--

I

I

1

I

P. ,A. -

' Séries' funcionais

II

I
I
I
2.700,00 I

I
I

I

II

.I Referência I
I
I
I
I
I
I
II
I

I
.l li. valiador de Quartzo ... I
I
I
I

I

INSTITUTO AGRONÔ:'IHCO DO SUl... -

XXVII

Tabela

~

I

g

II

I

~
"

~

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PELOTAS

l'J

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO

~

ATUAL

SITUAÇÃO

I

PROPOSTA
.

I
I

Número
de
funções

Séries funcionais

!
i
i

I
I

1

Eotomícrógrafo

I

.........I

Cr$

I
I
I

Número
Tabela

de
funções

I
I

I
II
I
1.500,00 I
I
I

I
I

Séries funcionais

I

I

1

--1

I,I Fotógrafo
I
I

I Referência

i

I

I

I
I
I
I

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

xv

I
I
I

iI
II
I
I

Tabela

.,
00

~

""8l

C. N. E. P. ·A, -

S. N. P. A. -

INSTITUTO AGRONÔMICO DO NORDESTE

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO ATUAL

Número.
de
funções

1

I
I

I

Nat ureza de. função
(Contratados

Citologista e geneticista
especializado
J

!

I

i

I

i

. SITUAÇÃO PROPOSTA.

I

o-s

Tabela"

Número
de
funções

I

Séries funcionais

J

Referência

I
1

3.000,00

1

Técnico em Experimentação Agrícola .... : ....

I
I

s

Tabela

'~"
~

XXIX

~

ATOS

DECRETO N." 24.048 -rNOVEMBRO DE 1947

DE

DO

.PODER

13

DE

outorga aq Cotonijicio ótcai Bezerra
de Melo S. A. coacessdc para aproveitamento da energia hidráulica
da cachoeira Supitanga, no rio de
igual, nome, com adução das águas
.do rio :Ipojuca e riacho Arimunã,
no Primeiro Distrito do Municipio
de Ipojuca, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição e
nos têrmos do art. 150 do Código
de A.~uas (Decreto TI.o 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta: .
Art. 1. ° 11: outorgada ar- Cotonificio

óton Bezerra de Melo, Sociedade Anôním-i, respeitados os dtreitos de terceiros antertormente adquiridos, concessão para aproveitamente da ener8% hidráulica da cachoeira Supttanga, no xío de igual no.ne. com adução
das águas do rio Jpojuca, à montante da cachoeira Maranhão, para
o vale do riacho Arimunã, e, reforçadas com as dêste. para o curso do
citado rio Supitanga, tudo no Primeiro Distrito' do M -rücínío de ~ ')juca, Estado de Pi.rnambuco .
~ 1. o O auroveita-nentr destina-se
;;.forneDer energir- elétrta i:,,: tndústrtas e respectivas ,:-'-"" opetái-ias rtue

forem instaladas elo concesstonárto,
D'J Muntofpío de mojuca, assim como
suprtr dita enErp-"ia:J:l~.'8 serviços públtcos e de utilidade pública. expres-

samente

autorizados - pelo

Govêrno

Federal.
~, 2. o O suprimento de energia necessário aos serviços de eletricidade
do Município de Ipojuca terá preferência sôbre os demais serviços públicos e de utilidade pública que venham a ser autorizados na forma do
parágrafo anterior.
§ 3. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
dos proj etos, serão determinadas a
altura dr queda a aproveitar, a descarga
a potência concedidas.
Art. 2. o Sob pena de caducidade
do presente título o concessionário
obriga-se. a:
I
Registrá-lo na Divisão de
Águas. dentro do prazo de trinta (30)
dias após a sua publicação.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão' dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contado de data
em que fôr publicada' a aprovação da
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respectiva minuta pelo Ministro da
Agrfcultura..
IH. - Apresenta o mesmo contrato a I?ivisáo de Águas, para oe fins
de registro, dentro dos sessenta (60)
dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
IV - 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)
dados sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar, principalmente
"os 'relativos à descarga de estiagem
e à, de cheia. bem como a vartacâo
do nível dágúa á montante e à ;11'sante da fonte de energia a ser aprovettada:
b)
planta em 'escala razoável da
área onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo c, narte atín-:
gfd- pelo remanso das barragens e
perfil do rio à, montante e à [u ..
sante do local do aproveitamento;
c) método 10 cálculo das barragens, projeto. épura, justificação dos
tipos adotados; dados geológicos telatlvos ao terreno em que serão construídas as barragens; cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomadas dágua e canais de der. vação; seções longitudinais e "ransversais, orçamento; disposições que
assegurem a, conservação ea livre
circulação dos peixes ';
d) condutos forçados: cálculo e
justificação do tipo adotado, planta
e perfil com tôdas as indicações necessárias e com observância das escalas. caguintes: para as plantas, um
por duzentos (l/200), para os -ierfis,
horizontal, um por duzento~ (1/200)
e vertical, um por cem (l/100); cálculo e desenho do assentamento .e
fixação -dos blocos de ancoragem. orçamento;
e) edifício da usina; cálculo, projeto e orçamento; turbina: justlflcação do tipo adotado, seu rendimen-to em cargas diferentes em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena 'carga:
indicaçãocia velocidade caractet-ística de embalagem ou disparo; sentido de rotação e indicação de. engullmento com 25%, 50% e 100% de
carga; características de seu regulador e aparelhos de nedíçâo: desenha
de turbina e discriminação do tempo
de fechamento; canal de fuga, ·etc.;
orçamentos respecttvos;'
j) geradores: justificação do tipo
adotado; potência; tensão, fator de
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potência: ren-simentc em dtfer entes
cargas com COS .zz 0,8; freqüência;
'g) excitatrfzes: tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento;
h)
transformadores: as mesmas
exigências feitas para os geradores:
i)
esquema das ligações, indicação da linha de alta tensão de transmissão, pára-raios: .' cálculo mecânico
e elétrico da linha de transmissão
com fator de potência igual -t 0.3
para perda de potência; tensão na
partida e na chegada, distância entre
os condutores, projetos dos suportes;
orçamento;
j) memorial justificativo, incluindo orçamento gtobr.' 'detalhado de
tôdas as partes do projeto, bem como
das desapropriações a fazer.
V - Obedecer. em toâor os projetos, às presertcêes de ordem técnica
que forem determinadas pela Divisao de Aguas ,
Parágrafo _único , Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser '1'01'rogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da
Agrfcultura ,

Art. 1-. °0 concessionário fica obrigado a construir e manter nas »ro .
ximídades do local' doaoroveitaD:len~
to onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Águas. as
instalações' necessárias a observações
Iíuíméta-ícas e medição .de descarga
dos cursos dáguá que vai utilizar' F;
a realizar as observações de acôrdo
com as instruções da mesma Dívisâo,
'
Art. 5. ° A presente concessão vig0T8"á pelo prazo de trinta (30) anos,
contado da. data do registro do respecttvo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 6.° As tabelas de preço para
fornecimento de energia em alta tensão a serviços públicos e de utilidade
pública serão oportunamente fixadas
.pela Divisão de águas e trienalmente
revistas de acôrdo com o disposto
no art. 180 do Código de Aguas.
Art. 7. ° O concessionário fica obrigado, nos têrmos dos artigos 153, 1!}4'
e 155 do Código de Águas, a reservar
30% da energia produzida na sua
usina a fim de suprir os serviços
públicos que vierem a ser autorizadoa.
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Art. 8. o Findo o prazo da concessão tôda a propriedade doconcessionário que no momento existir em
função exclusiva e permanente da utilização da energia hidráulica referente ao aproveitamento concedido,
reverterá ao Estado de Pernambuco,
mediante indenização na base do
custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos' a depreciação.
Art. 9. ° Se o Govêrno do Estado
de Pernambuco não fizer uso do
seu direito a essa reversão. caberá
ao concessionário a alternativa de
requerer ao Govêmo Fr
.I seja a
concessão renovada pela _forma que,
no respectivo contrato devera estar
prevista, ou de restabelecer no curso
dágua, às suas expensas, a situação
anterior ao aproveitamento concedído .

Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo fica o concessionário
obrigado a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado
de Pernambuco, 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 , 10. O concessionário gozará.

~es~~o a I'rtt~odoa~~~iS~~'~,

d: ~~~~~~l~

vigorar, esta concessão, dos favores
constantes do Código de Águas e das
leis especiais sobre a matérra ,
Art. 11. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. '12. Revogam-se as dísposíçôea
em contrário.
.
Rio' de Janeiro, 13 de novembro de
1947, 126. c da Independência e 59.'1
da República.
EURICO

Daniel

G.
de

DUTRA.

Carvalho.

DECRJETü N.? 24.049 - DE 14
NOV:E.'MBR-O DE 1947

'DE

Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extramumerôrio-rnen-:
eausta do Serviço de Transportes do
Departamento de Administração do
Ministério da Educação e Saúde e
dá outras providênciàs.

O Presidente da Repúbhca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstituição, decreta:
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Art.. 1.0 Ficam alteradas, na rorma da relação anexa, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de
Extranumerário-mensalista _do Serviço
de Transportes 'do Departamento de
Administração do Ministério da Edu.,
cação e Saúde.
Art. 2.° Os atuais ocupantes das
funções, de referência XI e IX, da _série funcional de Motorista serão admitidos na forma do § 2.° do art. W
do Decreto-lei n,v 5.175, de 7 de ja.,

Cal. das Leis -

Valo VIII.
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-neiro de 1943, nas nevas funçõ-es cria...

das naquela série funcional.
.
Art. 3.° aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59})
da República.
EURICO G. Du~.
Clemente Mariani.

Fk. 19

"eoc

MINú:STlmnO DA EDU0AÇAO E SAUDE
DEPARTAMENTO DE ADMI'NISTRAÇÃD DO SERVIÇO DE TRANSPORTES

Tabela Numérica Ordinárina

~

SITUAÇÃo PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

~

I

Número

de

Séries nmcíonaís

funções

Referência

Tabela

Número

de

funções

S~ries' funcionais

Rol erêncía

I

s
Tabela

'tr

o

~

~

Armaeenista
1

I

~

Armazenista

"

n

XIV

XI

1
:::::::::::::::::::::::::::

1
1

3

li

'. '.. : : : : '. '. '. '. '. '. .: : . '. .: '. .: '. :. I
I,

r'

1

IX

VIII

1
1

4

:::::::::::::::::::::::.:: li

,,

II

X
IX

VIII

~

SITUAÇÃO PRDPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Séries

de
I
[ações

~Jlncion8.is

I

I
I

I

I
I
Referência I Tabela
I

I

I

mero I

Ariitíce

!

II

,I

8
8

."

XI
X
IX
VIII
VII

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

--

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

I

I
II
I

Séries funcionais

I

.........

-

_ _

8
o

II Referência II
I
I

I,

\
8
9
9

I

,i

36

de

funções

I
I

I

:::::::::::::::::::::::::I
.
:

I

3
5
7

I

Número I

I

~~~~i~~

XI
X
IX

.......... \

II ··························1
::::::::::::::::::::::::::1
.... ......................I

VIII

-

I

[
I
I

I

34

\

I

I

.As funções da referência VIII serão suprimidas à medida que vagarem.

I

A UXl"l"wr de

.
Artitíce

: (

II

1
1

I

~I

Auxiliar de Escritório

I

1\

I

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

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

-; I

11

,

X
IX

: \::::::::::::::::: :::. ::1

: I·············· ....\

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

Auxiliar de Tráfego

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Tráfego

\
I

1

XI

::::::::::::::::::::::::::i

4

5

I

II

~

1

XI

::::::::::::::::::::::::::1

II

X

I
I

Inspetor Especializado

\

VIII
VII

I

··············i
'I

Ii

14

~

I.

4

63

92

XXII

::::::::::::::::::::::::::1

~\

I

\

Madnheiro

I

.. ... .... .. ... ... .... .. .. \

1

IX

Motorista

I,

\

60

I

--60

I1

I

I

-~: (

I
I

Trabalhador

I

2

II ....•..••..••••....•...•.. '1

2

\

11

VII

····.······1

XIV

11

I

I

VII

I
\

Servente

I
.

~I

Tabela
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DECRETO N." 24.050 -

DE

DO

PODER

14 DE

- NOVEMBRO DE 1947

Retifica Tabe-la Numérica de Extran?Lmerário-menealíetà do
Serviço de
Comunicações do Departamento ae
Administração do Ministério -a
tção e Obras Públicas que acompanhou o Decreto n.o 23.449, âe 31 de
julho de 1947.

O Presidente da República, usando
da atrib.uição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Oonatituíção, decreta:
Art 1.0 Fica substituída pela 'que
acompanha o presen te Decreto a 'I'a-
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bela Numérica de Extranumerário..
mensaht.ta do Serviço de comunicações do Departamento de Administra.çã~ do Ministério da Viação é Obras
Públicas. anexa ao Decreto número
23.449: de 31 de julho de 1947.
. Art . 2_.° 1tste Decreto vigorará a partir do dia 4 de agôsto de 1947.
Art. :3 0. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1947 126 o da Independência e 59",:1 da
República.
J

EURICO G.

DUTRA

Clovis Pestana

MINISTÉRIO DA VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ O -

'"
~

SERVIÇO DE COMUNIC,WÃO

Tabela Ordinária

SITUAÇAO ATUAL

Número
de

I

I

Séries Funcionais

SITUAÇAO PROPOSTA

Referência

NÚmero
de

Tabela

I

I

Auxiliar de Escritório

I

I

I
I

~I
22
I

I

I

I
I

_1
1

I

XI
X
IX
VIII
VII

Artífice
XI

I
Zelador

IX
VIII

I

3
4
5

I
I

i

T.O.M.

I

I

I

XI
X
IX
VIII

I
I

I

I

MEstre
XXI

_1
1
J

I

Artífice'
T.O,M.
T.a.M.

1
1

- 2-

I
XI
X

I
I

~

00
~

T.O ..M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.
T.O.M.

VII

21

T.Q,M.

Tabela

Auxiliar de Escritório

~II

T.O.M.

I
I

o

I

I

I

I
--1
I

I

T.O:M.
T.a.M.
T.O.M.

I

1
1

I

I

I

,

I

II

I

2

Referência

Séries Funcionais

funçõe~ I

funções!

3
4
5

I

I
I
I
I

i
'"
~

I
T.a.M.

T.O.M.
T.O.M.

ATOS

DECRETO -N.? 24.051 NOVEMBRO DE

DO

PODER

DE 14 DE

1947

Declara de utilidade pública, para desapropriação pela Estrada de Feno
Central. do Brasil, uma' pedreira situada nas proximidades da estaca
258+10, à altura do km . 414,482 da
Variante
Barbacena-Carandai, da
rejerida 'Estrada,.
O Presidente da República, usando
da atrf ouíçâo que lhe confere o artigo 87, íncisoT da Constrtuíçào e tendo em vista o disposto no artigo 5.'",
letras h e j, do Decreto-lei n.? 3.:165,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utüídade
pública paraidesaproprtação, pela Estrada de Ferro Central do Brasil, uma
'pedreira 'situada nas vproxtrrrídades ua
estaca 258+ 10. à altura do .sn- ,ü4.482,
da Variante Barbacena-Carandaí, com
com uma. área de 115. 418.8t;m2, necessária aos serviços de construção e lastramento da referida Vartaura e re-presentada na planta que com êste
baixa, devidamente autentícaca ,
ArL 2.'; Nos têrmos do .artígo 15, do
Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941 e parágrafo único do artigo
1.0 do Decreto-lei ri.? 4.152, de 6 de
março de 1942, é declarada a. urgênela da desapropriação, ficando aU~Q
rtzada a Estrada de Ferro Central do
Brasil a efetivá-la.
Art. 3.() O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publícaçào,
ficando, sem efeito o Decreto núme1'0 23.713, de 19 de, setembro de 1947,
e revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 d~
Repúbhca .
EUR'Ieo

G.

DUTTIA

Clovis Pestana
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cía de Cr$ 209.880,90 (duzentos e nove
mál e oitocentos e oitenta cruzeiros e noventa centavos) os quais
com êste baixam, devidamente rubricados, para a execução C1~ -servíços
de abastecimento, de água a locomotivas e edifícios, no páG10 da estação de . Nova Galícia, em construção no quilômetro 30,120 da variante de São João, na linha Itararé-Uruguai, da Rede de Viação Paranâ-Sacta Catarina, devendo a respectiva des ..
pesa, até o limite indicado, correr )01'
conta ao "Orçamento de Inversões"
daquela Rêd.e para 1948.
Rio de Janeiro, 14 âe novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTP.,\
Clovis Pestana

DECRETO
DE

N.? 24.053 ~ DE 14
NOVEMBRO DE 1947

Aprova novo projeto e. orçamento pora
a construção dJ.l ponte sôbre o canal
Irnuriana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância
de Cr$ 969,550,00 (novecentos e sessente e nove mil e quinhentos e cinqüenta cruzelros) , os quais com êste
baixam. devtdamentr, rubricados, em
substituição aos que foram aprovados
peloDecreto n.' 23.122. de 28 de maio
de 1947, relativos à construção da ponte de concreto armado para a adutora
'I'eresópolls-Niteról, sôbre o canal Imunana .
,Rio de Janeiro. 14 de novembro de
1.947, 126.° da Independência e 59.° da
da República.
EURICO G.

DE

1947

Am'ova projeto e orçamento 'Para execucõo de ser-oiccs de antuaecimento
de' ésnui na estacao de Nova Gal-íi:~u, em construção, na Reáe ae Viaçco Paraná-Santa Catarina:

O' Presidente rta República, USallQO
ua atribuição que lhe confere o artagJ 87, número I, da' Constituíçâov.ds

ereta:
Artigo umco. Picam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportãn-

DUTRA.

Cróvis Pestana.

DECRETO N.Q 24.054 - DE 14
DE NOVEMBRO DE 1947
Prorroça, por 10 anos, a concessão
outorgada à Emprêsa Radiodifusora
Portooleçrense, atualmente âenominada Rádio Dituscra Pôrto Alegrense Limitada, pora estabelecer
uma estação radiodifusora.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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t.ígo 87, TI.o I, da Oonstdtulçâo, etendendo ao que requereu a .Ràdío Difusora Pôrto Alegrense Limitada e
tendo em vista o disposto no artigo
5.°, TI,o XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 10
anos. o, 'prazo do contrato a que se
refere' o Decreto n.c 1.066.' de 28 de
agôsto de 1936~ celebrado entre o Govêrno Federal e a Emprêsa Radiodifusora Portoalegrense, que passou. a
denormnar-se "Rádio Difusora Pôrtc
Alegrense Limitada", em virtude, 'de
reforma de seus 'estatutos 'sociais,
aprovada pela Portaria do Ministro
da Viação e Obras Públicas TI.o 453;
de 22 de abril de 1944, para estabele-

cimento, na cidade de Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, de uma
estação radiodifusora, sem direito de

exclusividade, observadas tôdas as
cláusulas que acompanharam o referido decreto.
Art. 2,° A concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo, seus
estatutos nem Jazer transferência de
ações sem que tenha havido prévia
autorização do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
Art. 3.~ A concessionária deverá
atender, quanto ao local doe sua estaçào, .ao que dispõe o art. 57 da Portaria n v 269, de 31 de março de 1936,
.do titular. do referido Ministério, relativamente às dimensões do terreno.
Art. 4.° Para os efeitos decorrentes
des..qa prorrogação. será assinado, no
.aludido Ministério, no prazo de 60
dias. a parcr da publicação dêste 'deereto no Diário Oficial, têrmo adttivc
<0\,0
contra;o de 12 de' setembro d...
19;~(j. registrado
p-elo Tribunal d~'
Contas em sessão de 25. de novembro
dêsse ano.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
'em contrário.
Rio. de Janeiro, 14 de novembro de
\.947; 126.° da Independência e 59.° da
Re,pública.
EURICO- G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 24.055 -DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1947

Outorga concessão à Rádio Progresso
Limitada. para estabelecer na cidade de Novo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul, uma estação tadiorIitusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ih€" confere o nrtd-

EXECUTIVO

so a't. TI.O I. da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Progresso
Limitada, e tendo em vista o disposto rio artigo n.? 5, n.? XII, da mesma
Constituição, decreta:
Artigo único. Fica. cutorgana nos
têrmos do art. 11 do Decreto número 24,655, de 11 de julho de 1934, concessão à Rádio Progresso Limitada,
para estabelecer, na cídaue de .Novo
Hamburgo, Estado do Rio G ande 'do
SuL sem direito de exclusividade, urna
estaeâo destinada a executar os serviços d.e radiodifusão. 'nos têrruos das
clausulas que com éste ha-xam. assinadas pelo Ministro da vtacao e Obras
públicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão devei-s SE:r assinado dentro do prazo '). c 50 dias a
contar da data da puolícaçâc dêste
Decreto no Diário Oficial, sob pena de
ser desde logo considerada nu;a a concessão.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1947, 126.° da. Independência e 59.° da
República.
EURIC{) G. DUTRA.

Clovis Pestana.

CLAUSULAS A QUE SE "EFEHE O
DECRETO N.? 24,055, DESTA DATA.
I

Fica assegurado à Rádio Progresso
Limitada. o direito de estabelecer, na
cidade de Novo Hamburgo Estado do
Rio Grande do SuL ume esraçâo radiodifusora destinada a.exeoutar o ser-

viço de radicdífusâo. com finalidade
€ orientação mtelectua l e mstrutiva,
e com subordinação a tôdas as obrigações e exigências insutuidas nêsse
ato de concessão.
II
A presente concessão é outorgada

pelo prazo de dez nO) anos a contar
da data do' registro dêste
-cntrato
pele, Tribunal de Contas. e remcvável.
a juízo dei Govêrno, sem prejuízo da
faculdade que lhe assegura <i Iegtslaçâo vigente. de. em quauruer tempo,
desapropriar, no interêsse geral, o serviço outorgado,
Parágrafo único. O Govêrno não se
responsabiliza por indenisaçà» arguma,
se o Tribunal de Contas d-negar o registro do contrato de que trata esta
cláusula.
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ITI
A concessionária é obrigada a:
a) ~

constituir sua diretoria .exclustvamente doe brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente- operadores e locutores brasileiros natos e bem
.assím a empregar, efetivamente, n0S
outros serviços técnicos e admrustratívos, dois têrços, no mfrnmo, de pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, 'sem prévia audiência do Govêrno;
d) suspender, por tempo que f'ôr determinado, o serviço, todo JU em parte, nos casos previstos mo regulàmento dos serviços de radíocomumcaçãn
(Decreto n.c 21.111, de 1 de março de
1~32)ou no que vier a reger a matena e obedecer à primeira .equtsíçâo
da ~ut~ndade competente e, havendo
urgencta, fazer cessar o ser-viço em ato
sucessivo . à intimação, sem que, por
ISSS0, 2.SS1sta à sociedade direito a
qualquer indenização;
e)' submeter-se ao regime oe físcalíaaeão que fôr instituído pelo J.()verJ?-o, bem como ao pagamento,
adiantadamente, da cota mensal
para as despesas de fiscalízaçâc e de
quaisquer contribuições que venham
a" ser estabelecidas em :'ei ou regulamento sôbre a matéria;
j} fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos 0.<' elemen tos qU-2 êste venha a exigir pari
os efeitos de fiscalizacão e, bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo,
tôdas as informa-ções que permitam
ao Góvêrno apreciar o moelo como
está sendo executada a ccncessào ;
gJ manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos 0S programas
e irradiações lidas ao microfone. devidamente autenticadas e com o
visto do órgão fiscalizador;
hl
obedecer às posturas municipais aplicáveis ao serviço de ocncessão;
i) irradiar. dtàriamente, os coletins ou avisos do s-erviço met.corológtco. bem como transmitir e receber,
nos dias e horas determinados, \J -:Il'Ograma' nacíonar.e o panamerícano;
1) submeter no prazo j·2 três . 3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de 00nt~S,
à aprovação do Govêrno !) local escolhido para a montagem .ía estaçâo:
kl submeter, no prazo de 'seis (6)
meses. a'. contar da mesma data. de
que trata a alínea anterior, a 8-p1'0_
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vação do Govêrrio, as plantas. orçae tôdas as especmcaçóes
tecn:sas ~as msbalações, Inclusive a
relação mmuciosa do material
empregar;
.D inaugurar, no prazo de dcés :(2)
anos, a contar da data .íe aprovação de que trata a alínea auter.or 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 wCBl-VO
da sociedade, para garantia c.a liquidação de qualquer débito para
com ela;
n) submeter-se à ressa-lva âe que
a freqüência dístrfbuida a sociedade
não constitui direito de propriedade,
e ficará sujeita às regras estabelecidas no regulamento dos serviços de
rádio-comunicação (Decreto número
21,111), ou em outro que vier a, ser
baixado sôbre o. assunto, íncidmdo
sempre sôbre essa . treqüêneía J direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos instátuídcs nas convenções c regulamentos internacionais, bem c,amoa todas as dispostçôes contidas etn leis,
regulamentos e instruções que existam ou venham a existir, referentes
ou aplicáveis ao serviço da concessão.
~en~os

IV
concessionária. não poderá alterar, em qualquer' tempo, seus estatutos sem prévia aprovação do Oovêrno, assim como se obriga a manter
sua estação em. perfeito tunc'oncrocnto, com a .encíência necessária f de
acôrco com as prescrições técnicas
que estívçrem em vigor ou vierem
a vigorar.
A

V

No regime de físoalízaçâo que fôr
instituído, fica assegurado ao GÜ'vêrno, .quando julgar conveni2!lt;;.Q
direito de exam.nar como melhcr dhe
aprouver, os livros, escrttuzação e
tudo que se tornar necessário a essa
fiscalização.

VI
Pela inobservância de' qualquer das
nresentas cláusulas em que não esteja
prevista a Imediata caducidade da
concessão, o ' Govêmo poderá, pelo
órgão ríscahzador. impor ,à ~on,ces
sionár!a, multa de CrS 100_9° (ceI!1
cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (CInCO míl
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oruzeiros) , conforme a gravidade da
infração.
Parágrafo único,_ A Importância de

qualquer multa aerá recolhida à. Tesouraria do Departamento dos C)]'reíos e Telégrafos, -dentro do prazo
improrrogável de trinta (30) dias, a
contar da datada notificação feita,
diretamente à concessionária ou na

publicação do ato no' Diário otícuü.

VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da. legislação sôbre desapropriação por neóessídade ou utilidade pública e requisições militares.
VIII

A concessão será considerada caduca' para todos os efeitos. sem direito a qualquer indenização:
a)

cada

EXECUTIVO

DECRETO N° 24.056 -

DE 14

DE NOVE.MBRO DE 1947

Revoga os Decretos, n.O 971, de 15 de
julho de 1936, e nY 2.509, de 16 àe
março de 1938.

O Presidente da República, .usando'
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam revogados os
Decretos n.? 9'11, de 15 de 'julho de 1986,
e n.? 2,509, de 16 de março de 1938,
'que concederam a José Fernandes de
Oliveira e Raul Fernandes de Oliveira, autortzaçâo para a compra de
pedras preciosas, nos têrmos do Decreto n.c 24.193, de 3 de maio de 1934.
Rio de .Janeíro, 14 de novembro de
1947; 126.° da Independência e·59.0 da
da República.
EURICO' G.

DU'fRI\:.

José Vieira Machado.

se, em todo o tempo, fôr verifiinobs,erváncia· das

disposições

contidas nas alíneas a; b, c,
e
(in fine), t, te e l da :;~láusula lII;
b) se não fôrem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e contribuições . a que se· refere a alínea e
da cláusula UI, 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 admittôos pela legislação 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, tôr
o serviço interrompido por mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou se
venncar a incapacidade da concessionária para executar o serviço,
salvo motivo de fôrça maíor., devidamente provado e reconhecido pelo
Govêrno:
â,

b) 33 a concessionária Incidir reitaradamente em infrações passíveis
de multa.
§ 2.°' A concessão será considerada
perempta: se .? Govêmo não julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.

Rio de .Ianelro. 14 de novembro de
1947. -

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 24.057 -

DE 14

DE NOVEMBRO DE 1947

Suspende, a título precário, a proibi-ção de que trata o art. 7.° do Regulamento aprovado pelo Decreto
n.o 23.485, de 22 de l1Civembro de
1933.

o Presidente 'da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I, da couêututcão, e tendo em
vista a escassez de secaria de juta.
para a exportação, decreta:
Art. 1.0 Fica suspensa. a título precário, a proibição, constante do artigo
7.0 do Regulam ante aprovado pelo Decreta n.v 23 485, ce 22 de novembro
de 1933, do emprego de invólucros usados e remarcados no acondicionamento
dos produtos brasileiros de alto valor,
destinados à exportação para o estrangeiro, que forem indicados em
portaria conjunta doa Ministros da
Fazenda' e do Trabalho, .Indústrta e
Comércio.
Parágrafo único. A providência estabelecida neste artigo será revogada,
por ato idêntico dos aludidos Ministros,
logo que se regularize a' produção nacíonal de sacaria.
Art. 2.° :e:ste Daoreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário, ficando sem efeito o
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Decreto n.c 23.991, de 31 d-e- outubro
de 1947.
Rio de Janeiro. 14 de novembro d-e
1947, 126.° da Independência e 59.° da
da Repúbli-ca.
EURICO

G.

DUTRA.

José Vieira Machado.
Morvan Figueiredo.

DECRETO N.o 24.058 - DE 17 DE
NOVEMBRO DE 1947
Aprova proietos e orçamentos tora
a reçnúarizacâc do rio Beruuua e
ccmetruçúc de ponte sôbre o mesmo,
na Rua 7 de Setembro, em Nova
Friburgo.
O Presidente da: República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número L, 'da Constituiçáo,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos ria importância total de CrS 1.623.332,00 (um
milhão, seiscentos e vinte e três mil e
trezentos e trinta e 'dois cruzeiros),
os quais com êste baixam, devidamente rubricados, relativos à regulartzaÇ§,Q do trecho de 8.200 metros do rio
Bengala, desde a barragem da usina
hídroelétrtca, em Nova Friburgo, até
a' confluência dos seus formadores, na
importância de CrS 1.072.600,00 tum
milhão, setenta e dois. mil e se ..s centos cruzeiros),' e à' construção da ponte.
sôbre o mesmo do, na Rua '1 de Setembro, na referida cidade, na Importâncía de Crê 550.732,00 tquínuentos
e cinqüenta mil e setecentos e trtnta
e dois cruzeiros) devendo as respectlvas despesas correr por conta das
verbas destinadas à execução do piano
geral de saneamento da Baixada Fluminense.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1947, 126 o da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N,? 24.059 _ Di': 17 DE
NOVEl'JIBRO DE 1947
Aprova projeto e orçamento para coastruçtio de desvio na estação t.ecitora.
na Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina.
O Presidente da República, usando
da .atrrbuíçâc que lhe confere o ar-
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tigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único: Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na unportancia
de CrS 140.900.90 (cento e quarenta
mil e novecentos cruzeiros e noventa
centavos), os quais com êste caixam
devidamente rubricados, para a construção de um desvio no pátio da estacão de Leonora. no quilômetro 20.969
da Linha Ourmhos - Apuracana, da
Rêde de Viação Paraná-Santa CaiJ<:1I.'111a-,

devenüc

a

respectlva . cespe-

sa, ate o limite Indicado, ,correr por
conta do "Oroamento de Inversões'
daquela Rede, "para 1948.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1947, 126.° da Independéncía t- 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUT;<M.

Clovis Pestana.

DECRETO

N.?

24.060 - DE 17 DE
1947

NOVEMBRO DE

Aprova projetos e orçamento para, tocalização de parada no trecho Our'inhos-Apucarana, na Rede dB Viação Paraná-Santa Catarina.

o Presidente. da Repúbltca.. usando
da atribuição Que lhe confere o artig-o 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e o orçamento na import.ância de OrS 648.044;70 rsetseentos e
quarenta e oito mil e quarenta e
quatro cruzeiros e setenta centavos),
os quais com êete baixam, devidamente rubricados relativos à construção de edifícios, caixa d'água, desvios
de cruzamento de trens, cercas ve .outras obras necessárias a localização de
Uma parada entre as estações de Meíreles e Andira. no quilômetro 47 +
231,50 . do trecho Ourinhos-Apucarana, da Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina, devendo a respectiva ~c1es'
pesa até o limite indicado, correr por
conta do "Orçamento de Inversões'
daquela Rêde para 1948.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1947, '126.° da Independência e 59.0 da
República.'
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
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N.O 24.061 DE
NOVEMBRO DE 1947

DO

17

PODER

DE

Aprova projeto e orçamento para ins~
talacão,l sanitária e- colocacão de
caiza-ti'çnui na estação de Marcilio
Dias, na Rêde de Viação ParanáSanta Catarina,

EXECUTIVO

pectíva despesa, até o limite indicado, correr _por conta do "Orçamento
de Inversões" daquela Rêde, para 1948.
Rio de .Iáneíro, 17 de novembro de
1947, 1260 da Independência e 59.° da
República,
EURICO G, DUTRA

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da', Constituição,

decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na lmportâncía de Cr$ 34.074,50 (trmta e quatro
mil e setenta e quatro cruzeiros e
cinqüenta centavos). os quais com
êste baixam, devidamente rubricados,
para os. serviços de ínstalacão sanitária e colocação de caixa-d'água, em
concreto armado, na estação de Marcílio Dias, tia tinha São Francisco o.r
Sul - Pôrto União da, Vitória, da Rede
de víaçâo Paraná-Santa Catarina, u~
vendo a respectiva despesa, ate o limite indicado, correr por conta do
"Orçamento de Inversões" daquela
Réde, para' 1948.
Rio de, Janeiro, 17 de novembro de
,,194'7) 126.0 da Independêncía:e ~9,'> ela
República.
EURICO

G.

DUTR:\,

Cloíns Pestana.

DECRETO Nv 24.062 - DE 17
NOVEMBRO DE 1947

DE

Aprova- projeto e orçamento pare: ampliação de armazém na estaçao .ele
Governador Ribas, na Rêde de Vwção Paraná-Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo 87. número I, da Constituição, de-

ereta:

Artigo umco . Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na ímportância de crs 97.500,10 (noventa .e sete
mil- e quinhentos cruzeiros e, dez centavos), os quais com este baixam, de-

vidamente rubricados, para a amutiado armazém da estação de Gover-

çâo

nador Ribas,' no

trecho Engenheiro

Gutíerrez-Goíás Arttgas, do ramal de
Guarapuava, da

R~de

de Viação

Pa~

raná-Banta Catarina, devendo a -es-

Clovis Pestana
DECRETO ,N.O 24.063 DE
NOVEMBRO DE 1947

17 DE

Aprova projeto e orçamento para construção de edifícios, instalações .wmi~
tárias e outros serviços, no iauo da
estação de Araquarí, na Rêde de
Viação Paraná-Santa Catarina,

O Presidente da República, usando
da atrtoutcsn oue lhe confere o artigo 37, número r, da Constituição, decreta:
. Artigo únICO. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na importância
de CrS íS3.089.20 (cento e oitenta e
três mü e oitenta e nove cruzeiros e
vinte centavosr . os quais com êate baixam: devidamente rubricados. relativos a construção de dois editícics e
serviços complementares, um destinado à moradia do agente e outro a instalações -~anitá rias, no 'pátio da estação de Araquart, da linha São Prancisco do Sul-Porto União da Vitória,
na Rêde de vtacão Paraná-Santa Catartna, devendo" a respectiva despesa,
até o Iímit.e mdlcado, correr por conta do "Orçamento da Inversões" daquela Réde, para 1948.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
19't7 . .l2i3.0 da Independência e .59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Çlovis Pestana

DECRETO

N.O 24.084 DE
NOVEMBRO DE 1947

17

DE

Ouiorça: concessão à Rádio Nacional
para estabelecer, nesta Capital, uma
estação radiodifusora de freqüência
modulada.

O Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição; atendendo
ao que requereu a .Superintendênoia
das Emprêsas Incorporadoras ao Patrimônío Nacional e tendo em vista O
disposto nuartdgo 5.°, n.v XII, da.mesma Constituição,decl'eta:'

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Artigo único -

Fica outorgada, nos

têrmos do artigo 11, do Decreto número 24.655, de 11 de julho de 1934,
concessão à Rádio Nacíonal., íncorporada ao Patrimônio Nacional por fôrça do Decr-eto n.O 2.073, de 8 de março de 1940, para sstabelecer, nesta
Capital, uma estação radiodifusora de
freqüência modulada, sem direito de
exclustvldade, com a notência até 3
kw nos têrmos das cláusulas que com
êste baíxam.. assínadas pelo Ministro
da Viação e Obras Públícas
Parágrafo único- O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro do prazo de 60 dias
a contar da data da publicação dêste
Decreto no Diário .oficial, sob pena de
ser logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 1-7 de novembro de
1!3'1.7; 126.° da Independência ~59.0 da
República.
EuRIco G.

DoTR1\,.

ClÓViS. Pestana.

CLÁUSULAS A QUE SE REFE;RE o DECRETO
N.o. 24,064, DESTA DATA
I

Fica. assegurado. à . Rádio Nacícnal.
incorporada .ao Patrimônio Nacíonaj
pelo Decreto ,D.o 2.'D73,'de,8 de marco
de 1940, oçlireito de êstabelecer: nesta .:Càpita'l, mim e,t,açãü ra d'odifusora
de freqüência modulada. com a no~
tência até 3· kw, com . finalidade' e
orientação Intelectual e "instrutívá, e
c~ .sub~ró;'ina.çãoa tõdas as ..obriga.çoes e exigencias nesse ato de cone-sSão.
.
TI

. A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez nO) anos, a .contar
da data. do . registro dêste contra to
pelo Tribunal. de' Contas; e renovável
a . juízo. do .Govêrnoi em prejuíiodá
f~culd.ade que lhe'assegura· aTegíslaçao VIgenye, de,' e lIl.q?a1quer tempo,
desapropriar, -no interesse geral, o
serviço outorgado.
Parágrafo .único '.- O, Govêrno não
se responsabiliza por indenizacão a~
guma se o Tribunal de cónta's denegar o registrado contrato .de que trata esta cláusula.
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m
A concessionária é obrigada a:
a) constituir sua dtretoría exclusizamente de brasileiros natos;
bJadmitir. exClusivamente, operatores e. Ioeutores brasileiros natos e
cem assím a empregar; efetivamente,
110S outros serviços técnicos e administratívos, dois têrços.rno mínímo.. de
pessoal brasileiro:
.
c) . não transtertr, dtreta ou índíretamente, a concessão,. sem prévia' audiência do Govêrno;
di suspender; por tempo que fôr
determ: nado, O' serviço, todo ou em
parte. nos casos previstos 'noi'egulamento üoseervíçós de. radíocomuníca-,
cão (DECreto-rrP21:111, de v l de maréo d~ 1932) OU no oue n.er ateger a
matéria e obedecer-à primeíra requísíção da autonôaüe competen e e 11&vendo urgência, fazer cessar n servíço
em ato sucessivo li. íntímacâo. sem
que, pos isso, assina à soe.edade direíto a.ioualcuer ind:nizacão;
e)' submeter-se ao l'egiIúede ÍÍScaIízação quef'ôr Instrtutõo pelo Govêrno. tem como ao pagamento, adíantad~.il1,ent-<: da cota mensal cara as
de1:p:sa::: de- fiscaiiia.çáo e dê quaisQuer contitouícões Que venham a ser
E-srabelGc:c.as em lef C~U regulamento
~ôbi··2 g,'.-mJ.,ter:s:;
i) 'fOl'ileCer ao De-nartam 'nto
dos
Oc:r:?: G~ e --T':::lê-g-:,-afos'-- rodes os elementos qu·= êste ve (lha . a exigir para os
e-fe:to~ '6.~ flsc8Jiz'ação€
b--::-m assim.
pre3t.a!:~lh'=,em qualquer ternpovtôdas
as mrorme ções qu~ permitam ao GoY':lIUe a D1'2-e;.ar o 1110:10 corno está sendo ex~cüta~a a conc:s,ao;
iJI manter. sempre em Ordem e em
d:~ . oregi5t·ro c~e· todos os: jirogramas
e írràdiacêes lidas ao microfone:' de";.
vidarnente auts ntícadas é CGm avisto
do orgão f)'scaJ!zador;
hJ obedecer as posturas· municipais
aplíçáveís ao' serviço' de concessão;
i)' irradiar: dlãríainente. JS boletins'
ou avisos dçÍ serviço meteorológíco,
bem como transmitir e r scebei , nos
dias. €. horas' determinados: o programarnactonal e- o pan..americano;
1). submeter, no prazo de três (3)
meses, a conbar vdá data. do registro
do' contrato pelo Tribunal de Contas.
à aprovação dó Govêrno o localescolhido para a montagem da estação:
k) submeter, no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de que
trata aalinea anterior, a aprovação
do Govêrno.vas plantas, orçamento e
tôdas as especificações 'téóníoaa das
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DO

PODER

ínstatações. inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
l)

inaugurar, no prazo de dois (2)

anos, a contar da data da aprovação
de que tJ.. ata a alínea anterior, o ser-

EXECUTIVO

improrrogável de trinta (30) dias a
contar da data da notificação feita
diretamante à concessionária ou da
publicação do ato no Diário Oficial.

VII

viço definitivo, salvo motivo de fôr-

ça maior, devidamente comprovado e
reconhecido Dela Govêrno ;
m) submeter-se à ressalva de direito da união sôbre '~Ot"
c-ervo. da
. sociedade, para garantia da liquidação de qualquer debito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de' que
a freqüência distribuída à sociedade
não constitui direito de propri-edade,
e ficará sujeita às regras estabeleci-

°

das no regulam snto dos serviços de
radiocomunícaçâo (Decreto n.v 21.111),
ou em outro que vier a ser baixado
sôbre o assunto, incidindo sempre sobre essa freqüência o direito de posse
da União;
o) submeter-se aos preceitos insti. tuídos nas convenções e regulamentos
internacionais, bem como· a tôdae as
disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que exis-tam ou
venham a existir, referentes ou aph...
cáveís 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 p ecfeltn 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
instituído, fica assegurado ao Govêrno, quando julgar conveniente, o direito de exa.mnar, como mehor lhe
aprouver, os livros, escrituração e
tudo que se tornar necessário a essa
fiscalização.

VI
Pela observância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessão, o Govêrno poderá, pelo órgão fiscalizador, impor à, ccncesstonáTia multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiTOS) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) , conforme a gravidade da infração.
Parágrafo único. A 'importância de
qualquer multa será l'ec'olhida à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo

Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da lagtsIacão sôbre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisíçôes militares.

VIII·
A concessão será considerada cadu-

ca, 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, a, e (in
fine), j, lc, e l da cláusula IlI;
b) se não forem pagas, dentro das
prazos estabelecidos, a cota
contribuições a que se refere a alínea e da
cláusula lII, bem como a importância
d-e qualquer multa' imposta nos têrmos' da cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo, se venücar o emprêgo da estação para outros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação que ' reger a matéria;
§1° - Poderá a concessão ser de..
clarada caduca, a juízo do Govêrno,
sem direito a qualquer indenização:
a) se, d-epois de esta belecido, rôr o
serviço interrompido por .mais de ta-inta (30) dias . . onsecutívos, ou se se ve~
rificar a incapacidade da concessionária para executar o serviço. salvo motivo de fôrça maior, devidamente provado E reconhecido pelo Govêrno:
b) se a. concessionária incidir rei.teradamente em infrações passíveis
de -multa ,
§ 2.° - A concessão será considerada perempta se o Govêrno não julgar
convenisnte renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1947. - Clóvis Pestana.
DECRETO N.? 24.065 - DE 17
NOVEMBRO DE 1947
Abre

",,:"'0

Mi~.j;ério

DE

da Aeronáutica,

o çréüito especial de Cr$ 53.433.000,00
para pcutamenic de despesas com 11
Escola Técnica de Aviação de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da autonízacâo contida na Lei n.v 88,
de 9 de setembro de 1917, e tendo

ATOS

DO

PODER

ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 93, do ccegulamento
de Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único - Fica aberto pelo
Ministério da Aeronáutica. o crédito
especial de cinqüenta e três milhões,
quatrocentos e trinta e três mil cruzeiros', para atender despesas relntlvas
ao "exercício de 1947, com o contrato
firmado para funcionamento .da Escola Técnica de Aviação de São Paulo.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1947, 126.\l da Independência c 59,0 da
República.

Ariaiaruio Tromsxnnetcu,
Jose Vieira Machado.
DE

17 DE

NOVEMBRO DE 1947"

Concede
a Urbânia' Capita'uzacão
S, A.,' autorização .pcra tuncion:Q,! e
aprova. com moiiiticaçóes, os seus
estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuiçac que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da Constatuiçao decreta:

DEORETO N.' 24.067 -
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Art. 1.0 Fica autorizada a functonar em operações de capttanzaçao e
que se r,efere o Decreto n.c 22. '1:56, de
10 de fevereiro ce 1933, a Or cama
Oapítalízaçao S, A., com 'sede na :>l~
dade ao Salvador, Estaco ela Bania,
e constnuida por ctenneração aas
assemcreias gerais
extraorcnnarras
reanaacas a 30 de dezemnro de' Hl46
31 ue maio e 16 de junno de H147:
bem ccmo ficam aprovados os estatutos adotados pelas reíerrdas assembléias.
Art , _2,° A sociedade ficará -nte.,
gralmente sujeita as leis e reg 1113.mentes vigerites ou que vtêrem _a Vlgorar. sõore o objeto da autcrízaçao
de que trata o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 17 de novembro. de
1947. 126.0 da Independência e 5UY
da República.

EURICo G. DUTRA.

DECRETO N.? 24.066 -

EXECUTIVO

EURICO

G.

'::ÀrrRA

Morvan Figueiredo

DE 17 DE NOVEMBRé) DE 1947

Concede à sociedade anônima "lnternational Basic Bconomst Corpomtion",
autorização para funcionar "'la República

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anônima "Internatéonal Basic Economy Oorporatíon" decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "International Basíc
Economy Corporation", com sede na cidade dL _Nova v ork, Condado e
Esta-dado mesmo nome, Estados Unidos 'ia Amérrca autorização para
funcionar na República com o capital ue Cr'S 1 000" õüü.üu (um milhão de
cruzeiros) destinado às suas operações YlO '9rasiJ e com 0:-; estatutos que
apresentou, mediante as cláusulas que este acompanham assinadas pelo
Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as Iels e regulamentos em vígor, ou quê venham a vigorar, sóbre o objeto :lé referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.
1j..forvan

DUTRA.

Figueiredo.

CLAUSULAS QUE AOOMPANHAM O DEORETO N.' 24.067,
DESTA DATA
I

A "Intematíonal Baste Economy Oorporattcn" é obrigada a ter permanentemente um representante geral no Brasil com prenos e ilimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem
quer corri o Govêmo, quer Com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela sociedade.
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

II

Todos os atos que praticar no Brasil "ícarão sujeitos. unicamente as
respectivas leis e regulamentos e· à jurisdição de seus tribunais judiciários
ou ,administrativos, sem que, em tempo 1, .gum, possa a referida sociedade
n:cmmar qualquer exceção. fundada,.;m
us~statmos. cujas disposições
nao poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à
execução da,'; obras ou serviços a que êles se referem.
III

A sociedade não poderá realizar "\0 "xrasü os objetivos constantes de
seus estatutos que são 'vedados a sociedades estrangeír as. e só poderá
exercer os que dependam de prévia permissão governamental, depois desta
obtida e sob as condições em que fôr concedida.

LV
Fica dependente de autorização 10
ovõrno qualquer alteração que
a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos,
Ser-lhe-á cassada a autorfzaâço. para funcionar na Repúblícaise infringir. esta cláusula.
V

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do principio
de achar-se a sociedade sujeita às dísposíçôes de direito que regem as
sociedades anônimas.

VI
A infração ce qualquer das cláusulas :_ ta a qual náo esteja cominada
pena especial será punida com a multa de mil cruzeiro.s (Cr$ l.000,00) a
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, nç caso de relncidênc.a com a. cassação

da autorização concedida pelo decreto em u-rude do qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de -1947. - Morvan Figueiredo.

DECRETO no 24.068 NOVEMBRO DE. 1947

DE

18

Abre, pelo lvlinisterio ãa Fazenda, o
crédito suplementá?' ar: ..•..•..
Cr$ 152.480,00, fi, verba que especitico,

usando
da aurrmzacào contida na L'.c:l )1 0 g9.
oe 12 de setembro de g'-~ ( \ ~f;ndr
ouvido o Tribunal de Conta,... ']'k ~é'
mos do ano ~3 do Regulamento Geral
de. Oontabílidade Publica, decreta:
Artigo único. Fica aberto, neto l\lll~
nistério da Fazenda, o crédito suplementar de cento e cinqüenta E dois
mil. quatrocentos € onenta ','U'!,\-" (1"
o

,.lresjdêr;~,,:,

da.

VERBA I -

DE

R~'púb;\;;a

(Cr$ 152.430'.00) em rerorco 06'; e: ou

1 - Pessoal, do Anexo n c, 1f. O' ','1gente Orçamento Geral da FI,I"PUI).',-,"
(Lei n (' 3, de 2 de dezembro de 19"'01.
a Mb~:
.

PESSOAL

Consignação .[11 -

s/c , 19 -

Vantagen8

Auxilio para diferenças

de caixa:

crs
Alfândegas ...
1:1 - Casa da Moeda ....
2') - Dercgacias Fiscais ..
-32 - Recebedoria íeederal
1.1 -

em São Paulo ........ ,.

55.00a.Oü
11.1Uij.OO
5U.00U,00

35. '780.00

1o::J. 'iSO.OO

Rio de Janeiro 13 de novembro de
1947, 12ó.'· da Judependéncia e 6!::l c ca

Repúbnca .
EURICO G. DUTRA
José

VieiTa

Machado

ATOS· DO

DECRETO

N.o 24.069 -:- DE
NOYEl\IIBRO DE 1947

18
-

DE

Extingue vaga de Despachante Aduaneiro junto à Alfándega do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República. usando
da atrtbuícâo que 'lhe comere o artigo 87, n.c 1, da-Constdtuiçao Federal e
nos têrmos do artigo 1';' alínea n do
Decreto-lei n c 3.195, 'de 14 de aonr ue
1941, decreta:
Art. i.c e-oa exemta a vaga de Despachante Aduaneiro junto-à -sitâ.ndega do Rio de Janeiro. dec.irrents da
dispensa ":<E: Henrtquê. GonçaJVI::8 Costa.
Art. 2,0 Revogam-se as- disposícoes
em ronr.rarro .
.
Rio de Ja:~f';)'O 18 de novemor-: 02
1947, 126.° da Iudependêncta e 59.0 -da
República.
EURICO

José

G. DuTRA

Vieira

Machado

DECRETO N,o 24.070 ....:... DE 18
NOVE.MBRO DE 1947

EXECUTIVO

PODER

DE

Cria e suprime Consulados de carreira
e altera a categoria de diversas Repartições coneutaree,

o Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere c: artjg.? 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do art. 16 do Decreto-lei número 9 .121, de3 de abril de 1ti46, decreta:
Art. 1.° Ficam elevadas a categoria
de Consulado Geral as repareíçôes consulares em. Líverpool (Grã-Bretanha),
Nova-Orleans ,(Estados Unidos da
América), Pôrto (Portugal), e Zurfch
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Art. 6'c Revogam-se as
em contrário .

d~::;pusl.ções

aio de· Janeiro, 18 de novembro de
Independgncía e 59 °
q<> República.
.
1947, 126.0 da

EURICO, G. DUTRA

Raul remonaee

DECRETO N.? 24.071
NOVEMBRO

DL

Hl47.

DE

18 (JE

Cria e suprime Consulados honorarios.

"

Presidente da Repunnca, usando
::1,: atrlbuíçáo que lhe confere o ari <;,) H". inclsó 1.
':')T·:tituiç~o. e
nos têrmos. do artígo ·16 do Decretolei n. o 9.121, de 3 de abril. de 1946,

decreta:

Art. 1. (I Fi- '- criados os CcnsuJade") honorários em 'I'egucigalpa
"Honduras) g) "ovador (Re-iúbltea
de El ' Salvador). ·'-q.lifax (Domtnlo
do Car-adá) , Valência (Espanha
.~
P' -oura (~-L."belecimentos dos Estreitos) .
Art. 2. o Ficam suprimidos os Consulados honorários do Brasil em Aalsund c Aarrhüs 'Noruer ' ", Bíarrttz,
Lillee. Níce (Prurrçar , Nagasakí (ia~
pão). Galatz tRum:'l.nia) e Monte
r- ' "\ (Prinr:iw ~'J de Mônaco).
Art. 3. ° O ··~ .csenta "secreto entra:"
em vtnor - ~ data de sua- publicação.
Art. 4. ° Revogam-se as disposições
em ccntrárío .
Rio de' Janeiro, 18 de novembro de
-1947. 126.° da 'Independência e 59. 0
r República.
EURICO

RaUl

G.· DUTRA.

Fernandes.

(Suíça) •

Art: 2.° Ffca criado o. Consulado ee
Carreira em Toronto (Domínio do õanadá)
Art. 3'-' Passam à categoria de con,
:,::,u~ado as Bepartãcôes consulares em
.lVI1-aml . K,>tf>,dos írntdos da Amé!"ic::1)
c Ohangaa ~CI1;na).
Art -. 4.? Picam suprlmíuos os Oonsulados as ('1.,I'~·Ei:·~ de, Dan-aíg IPOlô~ia), .colônia (Alemanha), Kaunas
(Lttuânía) e· Viena (Austr.lá).
Ar-t; 5.°,0 presente Decreto entrará
em VIgor a 1.0 da janeiro de 1948.

DECRETO N. o. 24.'072 -,-

DE,

18

DE

NOVEMBRO DF 1G~7.

Abre, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Crê
r : '·.734,11, âestímsuio- ao pagamento
a _coniribuicõo do Brasil para
União Panamericana.
O Presidente da República;" usannn

a

d- .atrfbutçãc contida na Lei n. o 'W.
de 20 de agôsto de '41, e tendo ou'/'(:J o 'I'rtbunal C:,; contas. nos têr .
X~'''.':., do art.
3 do Regulamente Ger",,j de Contabilidade Pública, deereta:
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DECRETO N.? 24.074 - DE 19 DE
Artigo único. Fica aberto, pelo MiTI':0 das Relacêes Exteriores, o
NOVEMBRO DE 1947
crédito. especial de trezentos e sessenta : quatro .. '1, ~ centos e trmva
Aprova projeto e orçamento para as
e quatro cruzeiros e- onze centavos
obras de consolidação da barragem
rors 364. 734,U), correspondentes a
do açude público "Riachão", no
Estado do Ceará.
vinte e oito mil e cinqüenta e seis
d.ó;al'es e quarenta e 8ff." centésimos
Ct~SS28.0.56,47), a fim de atender ao
o Presidente da República, usando
Pé - menta (Serviços e' Encargos) do 'da atribuição que lhe confere o aracréscimo da contrfbuícào do Brasil
tigo 87, número I, da Constituição,
niâo Panamertoana, no penado
decreta ~

de ,1 de julho de 1946 a 31 _de dezembró de 1947.

Artigo único" Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na Impcrtãnela de Ors 122.513,00 (cento 'e vinte
e dois mil e quinhentos e treze cruzeiros), sendo CrS 63.233.,00 (sessenta
e ti-és mil e duzentos e trinta e três
cruzétros) correspondentes a despesas
de pessoal e Cr$ 59.280,00 (cinqüenta
e nove, mil e duzentos e oitenta cruzetros) a despesas de material, os
quais com éste baíxam, devidamente
rubricados, para as obras, de cousolideçào da banagern do açude pú.bhco "Ríaehãc". no Município de Pacatuba, no Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1947, 126,~ da Independência e 59.0 da
República.

_.~ "'P Jav círo, 18 de novembro de
1!J47. 126.° da Independência e 59.'}
da República

EURICO

G.

DUTRA.

Raul Fernandes.
L~osé

Vieira

Machado.

OECRETO N-.o 24.073 -

DE

18

!:lI':

NOVEMBRO DE 1947.

Abre, pelo Ministério _das Relacões
Exteriores, o crédito especial' de
CrS 40" 300,00, paro pagamento te
contribuições à "Repartição Internacional de Tarifas Aduaneiras".

EURICO

o Presidente da República, usando
d8 autorização contida na Lei n.c 61,
de 11 de agôsto de 1947. e tendo ouvida o Tribunal de emitas, nos têrr -s do art. "" do Regulamento GeTal de Contabilidade Pública, deereta:
Artigo único. "Fica aberto', pelo Mínistério das Relações Exteriores, o
crédito especial dê quarenta mil e
trezentos cruzeiros tors 40.300,00) ,
corresnondent es a onze mil cento '3
setenta e oito (11. 178) francos belgas ouro, a f'm de atender ao 1)2-'"",
mer-t o (Serviços e Encargos) das
cuntribuiçôes do Brasil à "RepartiÇf
Internacional "e Tarifas Aduaneiras, relativas aos exercícios de
1941 a 1945.
Pio de Jar " '0, 18, de novembro de
126. °da Independência e 59.
ca República.
19~7,

EURICO

r:.

DUTRA.

Raul Fernandes.
José Vieira Machado.

G.

DUTR,A.

Clovis Pestana.

DECRETO N.0 '24.075 '- DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1947
Declara de vtsuaoae pública, vara
desapropriação pela Estrada de 'Ferro
Santos a Juruiuu; uma taüa de terrena necessána aos melhoramentos
nas nrozimiâades do poste quilométrico 107, em Caieiras,no Estado
de São Paulo.

.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso 1, da Oonstituícâo e
tendo em vista o disposto no artigo 5.°
letras h e J, do Decreto-lei TI.o 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
. Art. 1.° F-ica declarada de utilida'"
de pública, para desapropriação pela
Estrada de Feno Santos a Jundíaí,
uma faixa de terreno localizada nas
proximidades do poste. quilômetro 107,
em Oaíeíras, Estado" de São Paulo,
com a área total de 2.018,BOm2, necessária eos- melhoramentos da Estrada, e representada na planta que com
êste baixa, devidamente" autenticada.

ATOS DO PODER· EXECUTIVO

Art. 2.° O presente Decreto entrará
em- vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
G.

EURICO

DUTRA.

"NOVEMBRO

DE 20

DE

DE 1947

Concede reconhecimento ao Curso
Técnico de Química Industrial da
"Escola 'Técnica Eduardo Prado",
mantida e administrada oeta so"Liceu
Eduardo' Prado
ciedade
S./A."
O Presidente da; República, usan-

do da 'atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do artigo -59 da
Lei Orgânica do Ensino Industrial,
decreta:
Artigo único. 'E' concedido reco ..
nhecimento ao curso Técnico de Quí ..
mica Industrial da "Escola 'Técnica
Eduardo Prado", de São Paulo, man..
tida e -administrada pela, sociedade
"Liceu Eduardo Prado S/A", com
sede em São Paulo, capital do Es.. ·
tado de .São Paulo.
Rio de Janeiro, 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e
59'.° da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

DECRETO N.O 24.077 - DE 20
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza

Q funcionamento do Instituií."
de Mú:ica da Bahia

O Presidente da República, usando
da atribuição c-e tne confere o artigo
87, irem I, da Constituíção. e nos têr.
mos do Decreto-lei n.c 421, de 11 de
maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do Instituto
de Música da Bahia, com sede em Salvador. no Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 20 de" novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Clemente- M ariani.

Col. das Leis -- VoI. VIll.

DECRETO N.' 24.078 _ DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1947
Autoriz~ o. Ginásio Brasil Central, de
Uberíâtuiia, a funcionar cczeo coleçio.

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

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 24.076 -

395

DECRETO N.' 24.079 - DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1947
Dá nova denominação a estabelecimento de ensino eecumâàrio,

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO ·N.' 24.080 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1947
Revoga o decreto que concedeu à 'so~
cíeânãe anônima "Companhia Brasileira de Fôrça Elétrica", autorização para funcionar na República e·
cassa a respectiva carta.

O Presi-dente da República, atenden..
do ao que requereu a sociedade anônima "Companhia Brasileira de Fôrça
Elétrica", com sede na cidade de.Tallahassee, Condado de Leon, Flórida,
Estados Unidos da América, e tendo
em vista a deliberação tomada pela
sua diretoria em reunião efetuada a'
1 de maio de 1947, decreta:
Artrgo único. Fica revogado o Decreto n.? 17.970, de 8 de novembro de
1927, pelo qual se concedeu à sociedade anônima "Companhia Brasileira
di; Fôrça Elétrica" autorização para
funcionar na República, e cassada a
respectiva carta.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1947, 126° da Independência e 59° da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

l(l0rvan Fiçueireâo :

DECRETO N.o 24.081 NOVEMBRO DE

DE

20

DE

1947

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da oonstítuição. e nos têr-

mos do art. 1.°. alíuea n, do DecretoFls. 20
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lei n.s 3.195, de 14 de abril de

PODER

1941,

decreta:
, Art. Lo Ficam suprimidos quatro
(4) cargos da classe C da carreira de
Servente) do Quadro Suplementar do
Ministério da Marinha, vagos em virtude da aposentadoria de Lídio José
Oorecha e da promoção de Oliveiras
Henrique dos Santos, Antônio -Ioaquím Fernandes e Luís âe. Andrade,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1947,

126~o

da Independâncía e 59,0

da República;
EURICO .G. DUTRA.

Sylvio de Noronlux ,

EXECUTIVO

Polícia, do Quadro Permanente do Mi..
nístérío da Marinha, vago em virtude.
da aposentadoria de Manuel Ferreira,
devendo a dotação eorresponcente ser
levada a crédito da conta corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1947, 126.0' da Independência e 59,0
da República.
EURICO G, DUTRA.

SyZvio de Noronha,

DECRETO N.? 24.084 'NOVEIVlBRO

DE

DE

20

DE

1947

Suprime cargo extinto.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

DECRETO

N.O 24.082 DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1947 -

Suprime cargo extinto.

o

Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo
87, item l, da Constitutçâo, 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 suprimido um (1) cargo 'da classe E da carreira. de Metorísta, do Quadro Suplementar do ~i
nlstério da Marinha, vago em virtude
da promoção de Vicente Dias de Azevedo, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1947, 126.° da Dndependência e 59,0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N. ° 24.083 -'- DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1947

Ifxtingue cargo excedente.

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87,item I, da Constdtuíçâo.. e nos têrmos do art. 1.0. alínea n, do Decretolei n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art, 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da classe F da carreira de Guarda de

87, item I, da Constátutçâo, e nos têrmos do art.. 1.0, alínea n; do Decretolei n.v 3 .195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe H da carreira de Mecânico, .do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, vag- em virtude
da promoção de A~bategni Rolemberg
do Bonfim, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
. Ar t. 2,° Revogam-se B.S dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59,°
da República.
EURICO. G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N. ° 24.085 -- DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1947

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da República,' usando

da atribuição que lhe contere o artigo
'87, item r, da Constituição, e nos têr.mos do art. 1.0, alínea n, do' Decretolei n.? 3.195, de 14 de abril de. 1941,
decreta:
" Art. LO Ficam extintos cinco (5) car-'
gos da classe F· da carreira de Patrão, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos em virtude
da aposentadoria de Ormmdo Antônio
dos Santos e Artur Manuel C:€ Sousa,
eda promoção de' Prancíscc José de
Santana e Pedro Hermes dos Santos,
e do falecimento de Antônio Joaquim

ATOS

1>0

PODER

dos Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta corrente do mesmo Quadro e
Ministério. ~
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
'em contrário.
Rio. de Janeiro, em 20 de novembro
1947, 126,° da Independência e,59.0
da República.

de

EURICO

ExECUTIVO
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Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro em 20 de novembro
de 1947, 126.° da lndependê1ncia e 59 °
da República.
.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.o 24.0'86 NOVEMBRO DE

DE

DECRETO N.o 24.088 - DE 20
NOVEMBRO' DE 1947
20

DE

1947

Extingue cargo excedente.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constatuíçãc, e nos -têrmos do art. 1.°. alínea n, do Decretolei n." 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da Classe E da carreira de Operário
de Imprensa, do Quadro Permanente
do Ministério da Marinha. vago em
virtude da promoção de Darci Alves
Teixeira, devendo a dotação correspendente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro e Ministério.
.Art. 2.° Revogam-se as dispoaíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.

DE

Extingue cargo e:tcedente.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de ab-il de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da classe l da. carreira de Faroleiro,
do Quadro Permanente do Ministério
da Marinha, vago em virtude da aposentadortá de João Martons de Almeida, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta corrente
do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.;0 Revogam-se as disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro em 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59,°
da República.
EURICO G. DUTRA_

SylVid de Noronha.

EURICO G.DUTRA.
SyZvio de Noronha.

DECRETO

N.O 24.087 - DE
NOVEMBRO DE 1947

20

DECRETO N.o 24.089 - DE 20
NOVEMBRO DE 194-7

DE

DE

Extingue carço. excedente.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87. item L, da Constituição, e nos têr-

mos do art. 1.0, alínea 12.,10 Decretolei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica extinto 11m (1) cargo
da classe G da carreira de Almoxarife, do Quadro Permanente 0.0 Ministério da Marinha. vago em virtude da
promoção de José Gonçalves, devendo
a dotação correspondente S€f levada á
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.

Extingue cargo eeceaente.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo
87, item I, da Oonstttuíçâo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea 'n, do Decretolei n.v 3.195, de 14 de abrfl de 1941,
decreta:

Art. 1.0 Fica extinto um (1.) cargo
da classe H da carreira de Oft;::jal Aômímatratívo, do ouaero Permanente
do Ministério da Mar mha, vago em
virtude da aposentadoria de Henrique
Sebastião Imenes, devenco a dotação
correspondente ser levada a crédito
da conta corrente do mesmo Quadro
e Ministério.
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PODER

Art. 2.° R-eVOgarn-Se :3.3 disposições

em contrário.
Rio de Janeiro em 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independêaeia e 59.0
da Repúblic~.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio· de Noronha.

DECRETO N.o 24.090 -

DE

20

DE

NOVEMBRO DE 194-7

maeiente do Ministério da Marinha,
vagos em virtude da aposentadoria de
Alfredo JOSé Leite e Roberto Alves
Crespo, e do falecimento de Alt.aír de
Araújo 'I'eles.vdevendo a dotação correspondente, ser levada a crédito da
conta corrente do mesmo Quadro e
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro em 20 de novembro
de Í947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I, da Constituição, e nos-têrmos do art. 1.0, alinea n, do Decretolei n.? 3.195, de 14 de abrü. de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos, eia earreíra de Maquinista Marítimo, do Quadro
Permanente do "Ministério da. Marinha, um (1) cargo da classe 1, vago
em virtude da aposentadoria de Adelíno de Almeida Cruz Filho, e dois (2)

da classe H, vagos em virtude da aposentadoria de Alfredo Borges dê Sousa e Antônio Pereira Bezerra, deveudo va 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 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e ,59;°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N. ° 24.091 - DE 20
NOVE~BRO DE J947

EXECUTIVO

DE

Extingue cargos excedentes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art'ao
87, item I, da Oonstttutçâo. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.c 3.195, de 14 'de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargOS da classe F da carreira oe Operário -de Armamento. do Quadro Per-

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.c 24.092 - DE 20
NOVEMBRO DE 1947

DE

'Extingue cargos excedentes.

,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe écnrere o artigo
87. item I, da Conetituíção. 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 extintos, .na carreira
de Operário de Arsenal, do Quadro
Permanente do Minlstéríc da. j\Iari.nha. dez (lO), cargos da classe F, vagos em .vtrtude da aposentadorí'a de
Carmo José Alves, 'I'eodorrco Martdnho da. Cruz, Nlcola Sabeti, Borúfàcíc
José da Silva, Osman de .Oatvalho
Guimarães, João Tavares de Carupos.
e da promoção de Oscar Pereira dos
Santos, Nestor Rosário de Oliveira,
Luis Antônio da Silva e escudo Fagundes Soares, e cinco (5) da classe
E, vagos em' vitrude do falecimento
de João Pereira do Nascimento, e da
aposentadoria de José Gama ao Nascimente, Cipriano Teodoro da Silva,
Ricardo Antônio Dias de Mertcía e
Cid Fernandes Martins, 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 20 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

ATOS

0I!.iCRETC.. N. o 24. (\93 5l"OVEMBR0 DI.< 1947

DE

DO
20

PODER
DE

Ou'Wrg1. coscessõc a Companhia In. oustrioi Belo Horizonte, sociedade
unônÍlw... com -eo- na cidade i,e
Belo 'J orizotüe
para aproveita·menta ac enerqio híarãuiicà de um
aesnível existente 1H.. ribeirão Riacninno no. Dist7iv, de .tuaono Fun0.0, M'1.mCipío âe lcboticatuoas, Be·,ado dr MinÇls Gerais,

.,' Pro, dente 1i3. teepública, usando
da atr.ív-ucàc que '):16 confere <J artte- 81'(,. -r-ctsc L ),8 Constituição, e
110'; têrn.os 0.0 d..rt'gJ 164, letra b do
~,0(-;';'gü '.'1 0 Ag;uas .Ix-oreto n . o 24.643,
d . . Jü te tulhc de 1934), decreta:
. s.rt. t'" Respettaoos os direitos de
terceíros anterlorm-nte adquiridos,' ~
outcrgaca concessão a Companhia Induv-íai Belo Horrscnte, para aproveítame ~tL progressivo da energía
hcraulír.a de um «esnível existente
TI(
cúrsc cdágua denominado Riaehi!lhc,nG Distrito ce . Riacho 'Fundo,
hoI!.n1icíp'o de .Jab c.t ícatubas, Estado
de Minas Gerais:
§ 1.
Em portaria do Ministro .da
Ag:!··cultrrra" por ocasião da aprovaçàc dos projetos, serão determinadas
a ãJtuU.. de queda a aproveitar, a:
des-arg <I. t a potência concedidas.
§. 2. ') 'J aprovettamento destina-se
à p oduçâc transm.ssào, transformação e derrfbuíção de energia elétrica
p'-l>' a se. v'ços púbncoe para serviços
de utíhus.de púbnc« t.: para comércio
de ene, ?i8 no Município .de Pedro
Leopoldo,
art.

"'.

Sob perta de caducidade
a concessionária

do presente título

obriga-e... a:

Regtstrá-Io na Divisão de
Departamento Nacional da
Pr-iduçãc Mineral, 00 Ministério da
Aj: icultcra. dentro de trinta (30)
díe.; api':, a sua putdícação,
.L., - <sstnar o contrato disciplinar
de concessão dent·,·c. do prazo de sesse!:'ta (:-;0 dias, COlJtRdc da data em
qUL fÔI ~ublicada a aprovação da
respecti vá minuta pelo Ministro da
Agr·culr,lil'a.
IH - !\presenta:- o mesmo ·contrato
à_Jivisá, de 4guas para os fins je
reg·'stro. dentro. d ne sessenta (60)
diat qUt; se seguirem ao r!:!gistro do
mf:l'me -:~("" Tribun<a1 'de Contas.
i'" - ...., presentar E'rr; três (3) vias,
à 1: "'ferl,ca- Divisão de.- Aguas, dentro
de prazo de um CU ano" contado da
I.

--

.águaa,

.""ll)

EXECUTIVO

309

data da publicação do presente De ..
cre.o:
;i', ,
estudo hídro.ógrco da região _
curva d- descarga daria, obtida 1Oedlf'1,"·:,te n'e-díções jiJ etas e correspon;
QeJ~Tk, ...t'J0 menos a um. (1) ano de
ouservacõo ~
b) PJ.~.~:ta em e-cala razoável do
trecho .so -curso dagus a aproveitar,
core ínc-cacão 'i'F terrenos. margínais ínundáveís pe....í remanso da barraoem:
-;i' esudo. da acumulação e cubaçê.o
da !'t cía:
-t pe. :dj geclógtco do terreno no
loca. eiz que devera ser construída
a, t.arragem.
q)
projeto da .barragem, épura,
método de cálculo justífícaçâo do
tfpc adorado:
j) cálculos e desenhos detalhados,
em escalas -azoáve'a.' dos vertedouros,
adr-ras; comportas tomada dágua,
'CaI!5.~-jf aoucão ':! castelo dágua.;
I"i'
jH!,t írtceeão do tipo de conduto
forçado adotado; carculos tndíspensaveís: p apta e' oer in com tôdas ':18
Inc: cacões necessárias em escalas razoáveis.
n.)
cál. ulc; e desenhos-dos pilares;
pon -es >- blocos de ancoragem,". indispens.' ·JE'lS ao assentamento dos
condutos forçados'
~)
cá.culo : do martelo dágua; cálctuo e projeto da cnamíné. devequílíb..ío,
'I,
ju-rtrtcação CiD tipo de turbina
anotado -fendrmeruo sob diferentes
ca ..: gas", f i múltrptos de .1/4 ou 1/8
até plena carga; sentido de rotação
( -otaçõee por m-nuto: velocidade
ca-e.cter.e-tlca e vetocidade. de embalagvm ov dispare: reguladores e apare.r,os d; medição indicação do enguümenoo com 2fj.J1n , 50% e 100% de
va-ração de carga tempo de fechamer.to; e.esenho devíoamente cotado;
'ç'
o.oieto do .cenal .de fuga; sua
ear-acíde.u de vaeao:
" jU·'--llficalfão d.e. tipo de' gerador
aan-f-.ado: sentido". -':lF rotação; tensão,
frec;.üêncm . ' e potêu;jp calculada com
c.>c 0 qmnão .~("ed~ a 0,7; rene. 'l"YJ.t"nto ::.ob dif€'~ ~~tes cargas, em'
múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até
p!ej:~&..
·;arga, rebnectivamente, com

=-

vOS 0
0.7; CuB Ç; = 0,8 e ....•
00>::.. 0~::: l' reguHH,:ao da tensão e
su~

v.ariat,;R-o: regu.ladores; queda
de 'tensac. de curte, ,-:.rcuito; detalh8s
e ca,ra0iEri.'lsticas fm'neeidos pelos' f"a_
briC"l:;tnte~'; tipo, potência, tensão, reD-
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dímento e acoplamento .da excitatr,í' GD? ne grupo motor gerador;
m> esquema geral das ligações;
'U}
p ... -e o:...traü::;..r.ormadore~ elevavadores e abaíxador es de tensão, as
mas exigências feitas para os geradores:
;, desenhos dos quadros de contrõle CO.. . i. . índtcacâc de todos os apa.relhos a. serem ne.es montados;
r)j desenhos detalhados (planta e
etevacão: . das ceias de baixa e alta
tensão com índlcaeac de todos os
aparelhos a sererr nelas montados,
bem corno das, entradas e saídas dos
condutores .; suas ligações às barras
gerais:

.."
desenhos indicando a saída' de
linha de alta tensão de transmissão;
pa-a-ratcs oobína. de choque e Ligd,~'ôes contra supertonsôes:
n projeto da tmhá: de transmíssão - otanta e perfí! da linha; cálculo me'3,DÍCO e eretz-íco com ... , ..

= O.R' perda de potência' tensã" na partida ,3, na ch~gada: distâncía -r.tre os condutores;
,
l
pr- tetos detalhados dos edtücíos. Inciusíve cálculo de estabilidade
p
r~iscri~tljnação do, materiais empreCf..JS 0

Q

g8-UOS;
~'!
orce.mente

detalhado para cada
um dos ítens acíme..
. .Íf ~ Obedecer, em todos os projetns, as urescrtçôe- oe ordem técnica
dp'T,Ar~iuJda",p~la Divísão de Aguas ,
r'arágrefo umco. 0.:-. prazos a que
se refer {> êste an;g'c poderão ser
prorrogaoos por are do Ministro 'da
Ag- cultura:
eo-t . ., A minuta do contrato,'disetc..mar nesta concessão será prepa1'a.,'I$. pe.a Divisão de Aguas e submer-da a aprovaçêc de Ministro ia
Ag.vculta-a .

ra~;:l' pe.o ~a~~es~;t~ri~Ot~ce!:~)o ~~~s~
cor.t ado de

lata d, registro do resP81"':1;:ivo contrato, na txvísão de Aguas.
t'A-rt. <.lA ecncessionárta fica onngs-c,a a conetruír ~ 'manter, nas .proxumdades- de lO,c2...J oc aproveitamento onde c desde .ouandc fôr determ'.nado pela: Divi<;ão de Aguas, as
in ':lJalaçúeE neces.,;á"ia~ a observacões
lin',métr\{:ai:> t mec.,t ôes de descârga
du :..urs(, dáguaqH'" vai utilizar ea
realizar -3.E observac6ee de acôrdo com
as L.'1stn,çâes da mésma Divisão.
A"t, 6.( O CaplV1J a ser remune:r-wc. se~'á
efet'v&mente Ínvertido
na" ins1.h·ações da ('()r~cessionária, 'em
~'unçâo
exclusiva ué;' sua indústria;
CQn r·orrt;l ,do de forma permanente,
p~'-a a produção,. ttH~smissãó, trans
u

for-naçâc e distribuição de energia
ejetrtca
-o-t.. 1.c As tabelas de preço de
energia serão fixadas pela Divisão .íe
A-~aas, no momento oportuno, e trte..
na.ment> revistas de acôrdo com o
disposto nc art ]80 do Código de
Águas, .0,1:- maneira que seja sempre
ptv.r-orcirr-ada ao capital uma justa
remuneracâo (item lIj do citado artige 180), dentro de limites que deverã') ser estipulados no contrato dtsc-penar da presente concessão,
~rt.i G Para a manutenção ia.
iraearldaoe do canit.a! a que se -e-".
tere o art. 6.° do presente Decreto,
sere crte co um .l•.m dn de reserva que
pr.. .- verá às renovações, determinadas
pe'a depreciação cu impostas por
acidentes.
Pe.rág. are único
A
constituição
dp,_",t f:L'(W que ';;-; denominará "rese-va de renovação" será realizada
por cotas especlaís. oue incidirão ",ôure as caritae, sob turma de percentaecm. Estas cotas serão determtn-vtas tendo-se em vista a duração
mccm do , matéria q cuja renovação
o .:'lJto "onde ter-a QUE atender, podeuoo 3<:) modíftcecaa trienalmente,
na epoce da revisá') das tarifas.
Art.'
Fmdo ' ) prazo da conçesoã. tôcta a propriedade da concessi-marta Que no momento existir, em
ru.aêo exclusiva
permanente áa
p-oduçâo, transmissão transformação
Il.istrü.,t.:.ição da energia elétrica,
. r-a.e.-ent- ao aproveitamento conced.no reverterá ao Estado de Minas
G' 1 ais. em conformidade com o esti Jülado nos arts ,f'b e 166 do CÓcti:T0 de s.guas, mediante indenização,
na base do custo hrstórlco, do capit.D.-'ll<:'>,v e.mortdaado, deduzida a "reserva de renovação" a que se refere
o parág.u.Io único do art. 8.° dêste
Decreto.
§ 1. r: Se o Estadc de Minas Gerais
não üae, use do seu direito a essa
reversão a concess-onárra poderá 'ey."l:...~er ac
Govênltl Federal que -:t
'~or sessd,(. seja ren.uvada pela forma
'.me nc respectiv<": contrato deverá
es'· " pr"" 'ista,;
§ 2.0 Para os efeitos~ do § 1.0 dêste q.rtig:J, fica a '(F'c'essionária obrigad; a O.al conheClmento ao Govêrno
Fe.eral da decisão do Estado de Minas Gerfo.,is e a enr.:. B.!' com o requel'1manto de prorroeaçào da concessão
ou o d.. desistênei1i desta, até seis
(6) meset antes dI) término do res'J

pect~vo ~raz(,.
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8.rt. ~t. A concesstonárta gozará,
de-de a data do reg.stro de-que trata
'J '1.
li! do art. '1
e enquanto vi1;;')' 5,)
esta concessão, dos favores
constantes de CÓdlE\'C de Águas e das
rei- espcr-íaís sôbre Il matéría .
Art. lI , nstc Decreto. entrará em
ViJ,:;Oi, na data de sua. publicação.
-\-t.l:! Revogam-se as disposições
eo. conu ária.
Rio df Janeiro 2(0 dé novembro
ue .'9047, i26 '; da Independência e 59. 0
Q

da RepúrIica .
Et:;R!CQ

G.

DUTRA.

D(.<,r;iel de Carvalho.

DECRETO N.? 24.094 - DE' 21
NOVEMBRO DE 1947

DE

Retifica o art. 1.0 do Decreto número
21.113, de 13 de maio de 1945.

O· Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de [ameíro de 1940 (Código de .Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1,0) do Decreto nú-nerc vinte
e um mil cento e treze (21.113), de
treze (13) de' maio de rrúl novecentos e quarenta e seis (1946) que passará a ter a seguinte redação: Fica
autorizado o cidadão brasileiro Wilton
Pais de Almeida a pesquisar arêta cruertzosa em terrenos situados no distrito e
'município de São Vicente, Estado de
São Paulo, numa área de trezentos e
setenta e quatro hectares e."css-enta
ares (374,60' ha) 'delimitada por um
polígono que tem um vértice a mil novecentos e setenta metros (1 ,970m) no
rumo cinqüenta e dois graus e quinze minutos sudeste (520 15' SE) do
marco quilométrico número vinte e
três . (km 23) da Estrada de Ferro
Sorocabana, no ramal Santos-Juquíá
e .os lados; a partir dêsse vertáce. os
seguintes comprimentos e rumos: duzentos e setenta e seis metros (276m),
dois graus e quarenta e cinco minutos noroeste (2.°45' NW); cento e cí'nqüenta metros (150m), oitenta e nove
graus sudeste (89,° SE); t.rezentos e
trinta metros (330-m), vinte e um
graus nordeste (21.° NE) ;qu1nl1entos
e noventa e cinco metros (595m) ,
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quarenta e cinco graus nordeste (45.0
NE); trezentos e cinqüenta metros
(350m) \ dezesseis graus noroeste
(16.° NW); duzentos e quarenta e cínCO metros (245m), setenta f?' oito graus
e quinze minutos nordeste (78.0 15'
NE); duzentos e cinqüenta
metros
(250m), quarenta e quatro graus e
quinze minutos sudeste (44. 0 15' SE);
duzentos e vinte metros (220m), onze
graus sudeste (11.0 SE); nrezemtos metros (200m), dezenove graus nordeste
(190 NE); duzentos e quarenta metros
(240m), quarenta e sete graus trinta
minutos nordeste (470 30' NE); duzentos e dez metros (210m), setenta e
nove graus e quarenta e cinco nnnutos noroeste (79° 45' NW); trezentos
e trinta e cinco metros (335m), quatro graus e dezesseis minutos noroeste (4° 16' NW); trezentos' e vinte
e cinco metros (325m), sessenta e um
graus e dezesseis minutos noroeste
(610 16' NW); duzentos e ctnco metros (205m), oito graus nordeste (8°
NE); duzentos metros (200m), sessenta e um graus e trinta minutos noroeste (61 0 30" NW) ; duzentos e oitenta metros (28o-m), quinze graus nordeste (15° NE); quatrocentos e vinte
metros (420m). sessenta e sete graus
e quinze minutos nordeste (670 15'
NE); setecentos e oit-enta metros
(780m), cinqüenta e dois graus e qulnae minutos noroeste (52° '15' NW);
dois mil oitocentos e dez metros
(2.810m), trinta e sete graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (37°
45' SVV); mil quinhentos e setenta
metros (1. 570m) , cinqüenta e dois
graus e quinze minutos sudeste (52° 15'
SE) •

ArL ?o A presente retificação do
Decreto-não fica sujeita ao pagamento da' taxa prevista no art. 17 do Código de Minas:
Art. 3.° O titulo a '_111e alude a presente retificação, que será uma via
autêntica dêste Decreto, será transcrito' no livro próprio da Divisão de FOR
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.__
Art. 4,° Revogam-se as díspcsiçôes
em oontrárfo.
Rio de Janeiro. 21 de novembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da
República,
EURICO

o.

DUTRA.

Daniel de Carvalho,

ATOS
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DECRETO N,o 24.095, DE 21
BRO DE 1947

DO

PODER

DE NOVEM-

Autoriza a Companhia Aços EspeciaiS

Itabira a pesquisar ouro e associados

no município de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
TI.O I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de jeneírc de 1940 (Oódígo de Minas)" de-

creta:
Art. LO Fica autorizaua a Companhia Aços Especiais Itabira a pesquisar ouro e associados no leito e
margens do rio Piracicaba, no distrito
e município de Antônio Dias, Estado
de Minas Gerais. numa área de trezentos e dezenove hectares e Vinte
ares (319,20 na) compreenôída numa
faixa de duzentos e oitenta metros
(280

m)

de largura por onze mil qua-

trocentos metros (l1.400 m) de comprimento; o comprimento é contado
pelo eixo médio do rio Piracicaba desde a ilha a montante da Cachoeira
do Salto no alinhamento da barragem
projetada, até a foz do ribeirão do
Japão, e, a largura, é computada com
cento e quarenta metros (l40m) para
cada lado do referido eixo médio.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via -autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de
três mil e duzentos cruzeiros rcrs
3.200,00) e será transcrito - no livro
próprio dà Divisão de Fomento da Prodúçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
A':t.3.0 Revogam-se as disposições
em contrário:
Rio de -Janeiro, 21 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59Y
da República..
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 24.096, DE 21
" BRO DE

DE NOVEM~

1947

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
Sanini -a pesquisar água mineral no
município de Aparecida, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art. 87,
n,? I, e nos têrmos dos arts. 152 e

153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Saniní a pesquisar
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água mineral em terrenos de sua propriedade, no distrito e município de
Aparecida, do Estado de São- Paulo,
numa área de um hectare cinqüenta
e dois ares e quarenta centrares
0,5240 ha) delimitada por um _polígono místdlíneo que tem um vértdce a
cento e vinte e três metros (123 m)
no rumo magnético um grau e trinta.
minutos sudoeste (lo 30' SW) do mar;
co quilométrico número duzentos e
seis (n.v 206) da rodovia Rio-São Pau.Io e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e noventa e um
metros (291 m) , setenta e três graus
sudeste (73° SE); cento e trinta e um
metros (131 m) , sessenta e sete graus
c quarenta minutos sudoeste (67 0 40'
SW)· sessenta metros (60 m) , trinta
,o cinco 'graus e cinqüenta "minutos noroeste (35° 50'1 NW); oitenta e dois
metros (82 m: , sessenta e quatro graus
c cinqüenta minutos. sudoeste (64° 50'
SW). O lado mlstalíneo da poligonal,
é a margem direita do córrego. existente nas proximidades da fonte e
compreendida entre a extremidade do
último lado e o vértice de partida.
Art. 2.° 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. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59."
de República.
~UI~ICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N
.

o 24.097, DE

21 DE

NOVEM~

BRO DE 1947

Autoriza. o ctacaao brasileiro João
Martins Prado a pesquisar areia
quartzos a no município de Betím,
Estado de Minas Gerais.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 871
n.o I, da Constdtulçâo e nos" têrmos
do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de ja-

neíro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Martins Prado a pesquisar areia quartzosa e associados em
terrenos de Antônio Francisco Amaral
e outros, numa área de setenta hecta-
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res e cinqüenta e oito ares (70,58 ha)
no ôístrtto e município de Betdm, do
Estado de Minas Gerais e 'delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice no pegão sudeste (SE) da
ponte da ferrovia da Rêde Mineira dê
Viaçâo sôbre o ribeirão Betim e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e sessenta e quatro metros
(264 m) , setenta e .doís graus nordeste
(72°. NE); quinhentos e sessenta metros (560 m) _ sessenta e sete graus e
trinta minutos nordeste (67° 30' NE) ;
cento e setenta metros (170 m: vinte
e sete graus noroeste (27° N'VV); qui-nhentos metros (500 m) , cinqüenta e
quatro graus sudoeste (54° SW); trezentos e. trinta. e quatro' metros (334
m) setenta graus sudoeste (70° SW);
quarenta metros (40 m) , trinta e oito
graus sudeste (38 0 SE) .
.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, qUB será uma via autêntica
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 Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.1,!
da República.
J

J

EURICO

G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
DECRETO

N5 24.098,

DE

21 DE

NoVEM~

BRO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
H onono Fortes a pesquisar talco e
associados no município de Registro,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.? I, e nos têrmos dos arts. 152 e
153 da Constituição, decreta:
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Honório Fortes a
pesquisar talco e associados em terrenos de sua propriedade, situados no
distrito e município de Registro, Estado de São Paulo, numa área de
quarenta e nove hectares e cinqüenta
ares (<t9,50 ha) delimitada por um
polígono mistdlíneo assim descrito: 0,
primeiro (1.0) lado é a margem esquerda da rodovia Juquíá-Regtetro.
desde a ponte da mesma rodovia ,Sôbre o rio Vermelho até o ponto em
que uma reta partindo da mencionada
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ponte; com rumo V~1'{}adeiro ctn qüenta
e quatro" gr~us e trtnta minutos sudoeste (?4 30 SW),. alcança: a margem
esquerda da rodovía JuqUlá-Registro'
o ?~gundo (2.°) .lado é o, segment;
retilíneo que partindo da extremidade
do primeiro (l.0). com rumo cinqüenta
.e três' graus sudeste (53° SE), alcança
a margem do rio Vermelho; . o último
lado é a margem direita do rio Vermelho ou Tanque, no trecho compreendido entre a extremidade do segundo (2.°) lado e a ponte sôbre
o mesmo rio, da rodovia supra mencionada.
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divísâo: de Fomento da Produção Mineral do' Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as' disposições
em contrário,
'
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1947, 12.6.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.O 24,099,
ERO DE

DE' 21 DE NOVE:M~

1947

Autoriza o cidadão 1Jrasileúo Martinho Pinto c. pesquisar mica e csso-:
dados no município de' Piranga Estaoa ne Min0s Gerais.
0'. Presidente da. Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

n.o 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v L 985 f de 29 de ja ..
neiro de 1940 (Código de Minas), de..
ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro -Martánho Pinto a pesquisar
mica e associados em terrenos de propriedade de Vicente- Alves dos Santos e
sua mulher, situados no lugar denominado Gleba Fidélio, no distrito de Ca ..
Iambau, município de Plranga, no Estado de Minas Gerais, numa área de
onze hectares e oitenta ares- (11,80 ha.l
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setenta e cinco
metros (75 m) , no rumo magnético
sessenta e cinco graus nordeste (65"
NE) do cruzamento das estradas de
Píranga e Pu-aguara, no encontro da
estrada de Brás Pires, e os lados a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comurímentoa e rumos magnéticos:
c111'7.p.ntns. e oitenta e três metros (283
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m) , quatorze graus noroeste (146
NW); cento e setenta e cinco metros
(175 m) , setenta e dois graus sudeste
(72° SE); quinhentos, e sete metros
(507 m) , quarenta e nove graus sudeste (49 0 SE); duzentos e cinqüenta o
oito metros (258 mj , cinqüenta é um
graus sudoeste (510 SW); cento e
onze metros (111 m) , oitenta' e cinco
graus noroeste (85 0 , NVV); o último
lado é o segmento retilíneo que une a
extremidade do penúltimo lado ao vér-,
tíce de partida.
.
Art. 2.° 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 no livro próprio da Divisão
de F'omento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1947 126.° da Independência e 59,(J
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.'J 24.100, DE 21 DE,NOVEMBRO DE 1947

Autoriza a Mineração Geral do Brasil
Ltda. a pesquisar dolomita e cssociados no município de Brumuuiímno,
Estado de Minas Gerais.

EXECUTIVO

n.° I, e nos têrmos' dos arts. 152 e

153 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração

Geral do Brasil Ltda. a pesquisar do-

.Iomíta e associados em- terrenos de SUa

propriedade situados no lugar denominado Bocaína, no distrito e muni..
cípío de Brumadínho, Estado de Minas
Gerais, numa área de quinze hectares
(15 na) delimitada por um retângulo
qUE" tem um vértice a' cento e trinta
e dois metros (132 m) no rumo magnéticc vinte 'e sete' graus noroeste (27°
NW\ da' confluência dos córregos Bo..
caina e Olhos d.'Agua, êste afluente do
rio earaopeoa. e' os lados divergentes
do 'vértice considerado, têm: trezentos
metros (300 m) , rumo quarenta e sete
graus e trinta minutos noroeste (47(J
30' 'NW); magnético, quinhentos metros (500 m) rumo quarenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste (42 0
30' SW); magnético.
Art. 2.° 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
Mímstério da Agricultura.
Art. 3 o Revogam-se: as disposições
em contrário.
Rio de .ranéíro, 21 de novembro de
1947, 126.fJ da Independência e 59.0
da 'República.
EURICO

O Presidente da Repblica, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 24.Hll, DE 24.DE NOVEMBRO DE 1947
Concede à sociedade anônima "Navegação Mercantil S. A. - Navem" autoriwção para funcionar como emoréea de navegação de cabotagem, de ccôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.O 2.784, de 20 de novembro de 1940.

Atendendo ao que requereu a sociedade anônima "Navegação Mercantil
S. A. - Navem", decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima "Navegação Mercantdl
S. A. -- Navem", com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorização para
funcionar como emprêsade navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n.v 2.784, de 20 de novembro de 1940, e com as alterações introduzidas em seus estatutos por deliberação da assembléia geral extraordinária realizada a 8 de agôsto de 1947, obrigando-se a aludida sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o .objeto.da referida autortzaçâo. '
Rio de Janeiro, 24 de novembro de !lH7. 126.° da Independência e 59.0 da
República'.
EURICO

G.

D,uTRA.

tâorcaoi Figueiredo,'

ATOS DO

PODER

DECRETO N.o 24.102" DE 24 DE NOVEMBRO, DE

1947

Aprova alterações introq,uzidas nos estatutos da Indiana Companhia de
Seguros Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos sociais
da Indiana Companhia de Seguros
Gerais, com sede na Capital do Estado de São Paulo. autorizada a operar em seguros dos ramos elementares
pelo Decreto n.? 18.228, de 2 de abril
de 1945, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 28 de janeiro de
1946.
Art. 2.° A sociedade continuará in-

tegralmente 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 novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.
Márvan Figueiredo.

DECRETO N.' 24.103, DE 24 >DE
NOVEMBRO.DE 1.9,7
Concede à sociedade anônima "80ciété de sucreries nreeiuenmes" autorização para continuar a funcionar na República.

O Presidente" da República, aten,
dendo ao que requereu a sociedade
anônima "Société de Sucreries Bresflíennes", autorizada a funcionar -na
República pelos Decretos ns , 6.699.
de 24 de outubro de 1907; 13.693, de
10 de julho de 1919; 18.439, de 23 de
outubro de 1928; 1.530, de'29 de março de 1937; 2.938, de 9 de junho de
1938 e 21. 464, de 18 de julho de
1946, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima' "Société de Sucreríes Bréstlíennes", com sede em
Paris, França, autorização para ccntinuar a funcionar na República com
o aumento do capital destinado as
operações nO Brasil. de cr$
.
48.000.000,00 '(quarenta' e oito milhões de cruzeiros) para Cr$
.
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EXECUTIvO

97.000.000,00 (noventa e sete milhões
de cruzeiros), e com as alterações
introduzidas em seus estatutos, em
virtude de resoluções aprovadas pela
assembléia geral extraordinária realizada a 17 de dezembro de 1946, sob
as' mesmas cláusulas que acompanharri o Decreto n.c 6.699, de 24 da
outubro de 1907, .ficando a aludida
sociedade obrigada a cumprir Inte,
gralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôjire o objeto da referida autorização,
Rio de Janeiro 24 de novembro
de 1947, 126.° da Independência c
59? da República.
EURICO G. DUTRA.
Morvan Figueiredo.

DECRETO N,° 24.104 NOVEMBRO DF

DE

24

DE

194'(

Abre, pelo Conselho Nacional ào Petróleo, o crédito especial de Cr$ ...
25.000.000,00. paraatend3r às aeeoesas com a ccnstituiciio e instalaçao
da Refinaria Nacional de Petróleo
S. A.

O Presidente da aenüouca,' usando
da autorização contãda na Ler si.v 120,
de 22 de outubro de '1947, e tendo ouvida' o Tribunal de Contas, nos têrmos
do art. 93 de Regulamente Geral : de
Contabilidade Pública. decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, perc Conselho
Nacional do petróleo, o crédito especíal de vinte e cinco mtlhôes de cruzeiros (Cr$ 25.000. iJI}O.OO), a fim, de
atender às despesas cem a 'constituição e instalação, na forma do Decreto-lei n.09,881. de 16 0.<- setembro de
1946, da Refinaria Nacional de Petróleo S. A., bem assim corno a construção, no Elltado da Bahia.. de urna
refinaria para tratar o petróleo brasíleiro.
Art. 2,0 A importância a que se refere o art. 1.0 será restituída à União
pela Refinaria Nacional de Petróleo
S. A. depois de constituída, mediante
a entrega. de vinte e cíncc mil .. " ..
(25.000) ações no valor de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma correspondentes à cota de cinqüenta por
cento (50%) do capital s;'~ial, a ser
subscrita pela União. tncorporamdo-se
à sociedade todos os bens que tiverem
sido adquiridos para a refinaria.
Art. 3.0 àste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Aros DO PODER EXECUTIVO
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Art. 4.° Revogam-se ,as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da
RepúWica.
'
EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.
DECRETO

N.O 24.105 - DE
NOVEMBRO 'DE 1947

Revoga o Decreto n.'"

2.152,

24

DE

de 1 sie

1937.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Ocnstituição, decredeze~bro'de

ta:

Artigo único. Fica revogado o Deereto n.? 2.152, de 1 de dezembro de
1937. que autorizou Abrahâc -Habdo

Challub a comprar oedras preciosas
nos, têrmos do Decreto TI.o 24.193, de
3 de maio de 1934.

Rio de Janeiro, 24· de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Corrêa e Castro.

DECRETO N.? 24.106 -

DE

25

DE

NOVEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre o somo Nacional de
Belas Artes de -1947
Ü' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Atendendo ao fato de não
ter havido Salão Nacional de Belas
Artes em 1946 e à extraordinária

quantidade de trabalhos apresentados
no Salão de 1947, poderão ser conferidas neste, pelos júris de cada Seção, até duas 'medalhas de ouro e até
seis medalhas de prata.
Art. 2.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO "j-. DUTRA.
Clemente M ariani.

DECRETO N." 24.107 VEMBRO DE

DE

-25

DE NO-

1947

Altera, sem. aumento de despesa. a
Tabela Numérica Ordinária de Ex~
tmnumerário-IvIensalista do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sécae -do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
O Presidente da .Repúbllca, usando'

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, ueereta:
Art. 1.0 Fica alterada, na rorma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordínárta de Extranumerárto-Mensalísua
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° âate Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, em 25 de novembro
de 1947; 126.° da Independêncía e
59.° da República.
EURIÇO G. DUTRA.

Clovis Pestana.

MINIST>:RIÓ DA VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAli'lENTQ NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SÊCAS

Tabela numérica ordinária
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

funções

I
4
7
8
7
6

--

Séries funcionais

I:::::::
:~~~~~~~~~~~ ::::::: I
........ ...................
-

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

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

32

4
2
1

18

!

4
4

--

1
1

Referência I

Operador

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

I

.......... ~~~~~~ .......... I
.
I

Taoeia

I
.

VII
~X

.Il
XII
XIV

\

T.O.M

I T,a.M.

~.O.M.

T.O.M.

XI

\
XXI

Séries funcionais

Referência

I

Tabela

Armazenista
.... .......................
...........................
. ..........................
..••.............. .... ....
. ..........................

i

I

I
VII
IX
XI
XII
XIV

T.O.M: .
. T.O.M:.
T.O.M .
T.O.M .
T.O.M.

T.O.M .
T.a.M.

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

VI
VII
VIII
IX
X
XI

.T.a.M.
T.O.M .
T.a.M.

2

Médico
I
........................... I

XXI

T.a.M.

2

I

3
7
8
7
6

~

--

31

T.a M.
T.O.M.
T.a.M
TO.M.
T.a.M.
T.a.M.

X

I

-,

!

T.O.M

VI
VII·
VIII
IX

I

Número
de
funções ,

I

I

I

I,
::::::::::::::::::::::::::: I\
I ...........................
I ...........................
...........................

3

-

1

I

.

,

I

I

Número II
. de

T.a.M.

2
4

4
4
2
1

-17
--

I

Operador

\

:::::::::::::::::::::::::::

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

T.Q,M.

g

i

i

I
10l

""
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DECRETO N.o 24.108 .;....

DE

DO

PODER

26 DE

EXECUTIVO

Rio de Janeiro, 26 de novembro de

1947, 126.° da Independência e 59. 0

NOVEMBRo DE 1947

Libera dos efeitos do Decreto-lei numero 4.166, de 11 de março de 1942,

os bens pertencentes ao súdito italiano Donato di, Dcmato,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI.o I, da Constituição, e em
face da proposta formulada pela Co-

missão de Reparações de Guerra; nos
têrmos do artigo 2. o, do Decreto-lei
r. . o 9 .12~, de 3 de abril de 1946, e

da República.
EURICO

Raul

G.

DUTRA.

Fernandes.

DECRETO N.? 24;110 NO~tBRO DE 1947

DE

26

DE

Aprova a execução do atérrc da área'
com-preendido entre a margem do
rio Guaiba e o cais de saneamento
de Porto Alegre.

Considerando que' o Doutor Dona.to
O Presidente dá República, usando
di Donato esteve radicado no Brasil
ca atribuição que lhe confere o arde 1908 a 1934, exercendo a sua provgo 87, número I, da Constituição,
físâo de médico;
Considerando que contraiu .núpcías . decreta:
com mulher brasileira e que é pai
Artigo único. Fica aprovada a exede filha brasileira;
.
cucão do atêrro da área compreenConsiderando que ofereceu os seus
dida entre a margem do rio Guaíba
serviços à Fôrça Brasileira na Itália,
e o cais de saneamento de Põrto
decreta:
Alegre, em conformidade com e
Art. 1. o Ficam liberados dos' efeiplanta e o orçamento na lmportãntos do Decreto-lei n. o 4'.166, de 1"1
cía de o-s 45.000.1I00;00 (quarenta
de marco de 1942, os bens' do súdito
e cinco milhões de cruzeiros) , os
ítallano. Donato di Donato .
quais com êste baixam, devidamente
Art. 2. o Revogam-se as dispcsiçôes
rubricados.
•
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947, 126. 0 da Independência e 59.(1
1947, 126. ° da Independência ,e 59.:
da República.
da República.
EURICO

EURICO

G.

DUTRA,

RaUL Fernandes.

'DECRETO N. o 24.109 DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947
Exclui do regime de administração
a entidade que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,' da Constituição Federal e atendendo ao disposto no
Decreto-lei n. o 8.553, de 4 de janeiro de 1946, art. 2.°, e à proposta
da Comissão de Recreação de Guerra,
decreta:
Art. 1. o Píca . excluída do regime
de administração pelo Govêrno Fe-.
deral a Fundação Daniel Heydenreich, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, cessando as
atribuições do respectivo Adminístrador.
Art. 2. 0 . 0 presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 24.111 DE 26 de
NOVEMBRO DE 1947
Aprova orçamento para conclusão do
cais de saneamento de Pôrto Alegre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Artigo único. Fica aprovado o orçamento na importância de Cr$ '"
19.710.700,00 (dezenove milhões, se,:"
tecentos e dez mil e setecentos cruzeiros), o qual com êste baixa, devidamente rubricado, relativo à construcâo do 'cais de saneamento de
·:.rl1+o Alegre, cujo projeto foi aprovado 'pelo Decreto n.v 22.79'1, de 21
de março de 1947.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947, 126. 0 da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G.

DUTRA ~

Clovis Pestana.

Aeos

DECRETO N.o 24.112·NOVEMBRO

DE

DO

26

PODER

DE

EXECUTIVO
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pcctivos m~i?s-fios e esgotamento das

águas pluvíaís, em tôn::l a extensão da

DE 1947

Aprova -proíetoe e orçamentos para
obres de saneamento no. Estado de
São Paulo.

obra.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947. 126.° da Independência e-59. vda
República.
EURICO G .. DU'rRA

O Presidente da República, usando

Clovis Pestana

da atribuição que lhe confere o artígo 87, número I, da Constituição, de-

creta:
Artigo único. .Ficamaprova~os os
projetos e os orçamentos na Impor-'
tâncía- total de Cr$ 188 660.00 (cento
e oitenta e oito mil e seiscentos e ses;enta cruzeiros) os quais com êste
baixam; devidamente rubricados, para
as obras de reg-narrzação dos trecnos de 1. 670 metros do rio São Jorge, no Munícícic de Santos a partir
da foz para montante na importância
de Org 125.86C.OC (cento e vmte e cn~
co mil e oitocentos e sessenta cruzei1"013) e de 1 100 metros do rio da Avó,
no Munjcíplo de São Vicente a partir
do 'ponto situado a 600 metros da foz
para montante, na ímportâncía de
tJ,'S 62 800.00 (sessenta e dois mil e
oitocentos cruzeiros), obras estas previstas no plano geral. de saneamento
do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
126.° da, Independência e 59.° da
República.
1Ç)4~,

EURICO G. DUTRA

Ctcoís Pestana

DECRETO N.o 24.114 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947
Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir uma linha
de transmissão entre a usina· huiroelétrica de Avanhadava e a cidade
de Araçatuba, no Estado .de São
Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Qjici'Q,( por falta de pagamento.

DECRETO N,o 24.115 DE NOVEMBRO DE

DE

2"6

1947

Concede à Companhia de Pesquisas
e Lavras Minerais, autorização pmra
funcionar como emprêsa de mine~açâo.

Presidente da República, usando
da atrbíuíçâo que lhe confere o arngo 37, n." I, da .Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n. r, 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
O

Artigo único. E' concedida à Campa.
DECRETO N. ° 24. 113 NOVEMBRO

DE

DE

26

DE

1947

.4prova projeto e orçamento para construção de cais em reresmo, Estado
do Piaui.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constatutcâc, decreta:
Artigo único. etcam aprovados o
projeto .e o orçamento na impor~ânR
oia de Cr$ 1. 072.000,00 (um mílhào e
setenta e.,i:lois mil cruzeiros) os quats
cem êste narxam, devidamente rubrtcacos, relativos à construçáo de um
cats em Teresina, Estado do Plãuí, incluindo ti calçamento de uma faixa
de 15 metros de largura, com os' res-

nrua ue Pesquisas e Lavras Minerais,
constdtuída pela ata da assembléia

geral extrarodínárta realizada em dezenove (9) de dezembro (12) de mil
novecentos e quarenta e seis (1946),
com sede nesta" Capital, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo com o que este;
belece o Decreto-lei n.v 938,' de 8 de
dezembro de 1938. 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.
Rio de .Ianeirc, 26 de novembro de
1947; 126.° da Independência e 59.0 da
República.
Errarco DUTRA.

Daniel de parvalho.

ATOS
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DECRETO N.o 24.116 NOVEMBRO DE

DE
1947

DO
26

PODER· EXECUTIVO

DE

Declara sem efeito o Decreto n.o 21.528,
de vinte e seis de julho de mil szc-

uecetitos e quarenta e seis.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artig'o 87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.' 1.985' de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasi . e

tendo em vista o que consta do proCE'ESQ n.c 2.672-46, decreta:
Artigo úníco.. Ftca declarado sem
efeito o Decreto número vinte e um
nnl quinhentos e vinte e oito (21.:>28),

fere a Lei TI.O 13, de 2 de janeiro de
194'i, a saber:
verba 4 - Obras, Equipamentos e
Aquisição de Imóveis.
Consignação IH
Conjunto de
Obras.
Subconsígnaçâc 06, -

Prosseguímen-

te 'e conclusão de ccníuntoe de obras
e sua fiscalização.
;.iíJ - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
$) Ligação
Ponta Grossa-Foz do
Iguaçu.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
194'i.: 126.° da independência, e 59.° da
República.
G.

de vime e seís (26) de julho de rrui

E:URICO

na.' Soares Botelho de Augustinls a 0,;'<;'-

Clovis Pestana
Corrêa e Castro

novecentos 'e quarenta e seis (194(;),
OUf: autorizou a cidadã brasileira Reviquísar areia quartaosa e associados, situada no distrito e munícípío de Itapeva, Estado de São Paulo.
Rio de .Ianeírc, 26 de novembro de
194~1_ 126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.o 24.117
DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947 .
Renova o Decreto n.o 19.754, de 9 de
outubro de 1945.

Não foi publicado ainda no Diário

Ojiciql por falta de pagamento.
DECRETO N.o 24.1:1.8 NovEMBRO Di>

DE

26

DE

1947

POre ao Ministério ,da Vzaçaoe Obras
Públicas o crédito s1.{plementar de
. Cr$ 16.000 000,00 (dezesseis milhôes
de cruzeiros», como supcemetitação
da verba destinada àquela Secretaria de Estado, na Lei n.O 13, de 2 de
íaneiro de 1947.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n." 72,
de 21 de agôsto de 1947, e tendo ouvído o Tribunal de Contas, nos têrmos
do artigo 92 do Regulamento Gera de
Ormtabilídade Pública, resolve abrtr ao
Mmístérío da Viação e Obras Púbt.cas
o crédito suplementar de .... _.....
ors 16,000.000,00 (dezesseis milhões de
cruzeiros), em rerõ-co da Verba 4 obras, Equipamensoa e Aquisíçáo de
Jmóveís, do Anexo n.c 22, a que se re-

DUTRA

DEORETO N.' 24.119 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza a Siderúrgica Barra Mansa
S. A., (f.I pesquisar' arseno-pirita e
associados, no município de Soroecoa, Estado de São Paulo.
O Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.vt, da Constituição e nos têrmoe
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de Ia..
neíro de 1940 (Código de' Minas)
d'êcreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Síderúzgíca Barra Mansa S. A., a pesquisa"
arseno-pírita e· associados em terrenos da fazenda São Francisco, cíe proprtadade da S. A. Indústrias VÓ/,(Iramtdm, no distrito de vot.orxnum, mumcípio de Sorocaba. do. EiStado de
São Paulo, numa área de quatrocentos e Cinqüenta hectares (450 ha) , delimitada por um retângulo que tem
um vértdce à distância de setecentos e
dez metros (710 m) , no rumo magnétíco' trinta e dois graus' sudoeste (32 0
S\'V) do marco qutlométrrco cento ê;
dezesseis (Km 113) da estrada de -odagem Sorocaba-Píedade e os lados
ôlvergentes dêsse vértice, os segumtea
comprtmantos e rumos magnéticos:
três mil metros (3.000 m) , quatro
graus sudoeste (4° SW); mil e quinhentos metros (1.500 m) , oitenta e
seis graus noroeste (86° NW) .
Art. 2.° O titulo da autouízaçâo de
pesquisa, que s-erá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros cc-s... ,
4.500,00) ·e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Pro-
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duçâo Mineral do xaíntstérto da' Ag-rlcultura.
Art. 3.0 Revogam·se as disposições
em contrário.
'
Rio d Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126,0 da Independência e 59,0 da
República.
EURICO U. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.o.24.121_ DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
Teixeira de Alencastro a pesquisar
carvão mineral no município de S'ão
Jerônimo, Estadoifo Rio Graáuie do

Sul.

O -Presidente da República', usando

da atribuição que lhe confere o artigo
n.c I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de ja,;,
neíro de 1940 (Código -de Minas),
decreta:

$7,
DECRETO N.o 24.120 - DE 27
DE NOVE.1VlBRO DE 1947
Autoriza a Emprêsa Cosmopolitana de
Comércio e Mineração S. ·A. a pesquisar mica e associados no município 'de Santa Maria do suaemu, Estado de Minas Gerais.

O' Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n,O I, da Constituição, e nos têrmos
do De-ereto-lei n.« 1.985, de 29 de ja .
nedro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Emprêsa
Coamopolitana de Comércio e Mineração S, A. a pesquisar mica e associados em terrenos de propriedade de
José Borges .Gonçalves, situados no
lugar denominado Sexta-Feira, no distrito de Poaia, munícípto de Santa Ma. ria do Suassuí, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e seis hectares (66 ha) e delimitada por um retângulo que tem um vértice e setecentos e setenta e sete metros (777 m) ,
rumo _quarenta e oito graus sudeste
, (48 0 SE) magnético da confluência dos
córregos, Sexta-Feira e dos Borges, P.
os lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprtmeutos e rumos magnéticos: mil e cem
metros (L 100 m) , sessenta e sete
graus sudoeste (67 0 SW); setecentos
metros (600m). vinte e três graus sudeste (230 SE).
'
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto; pagará -a; taxa de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 660,;)ü)
e será _transcrito no -ãívro próprio da
Divisã-o de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
"Art, 3.0 Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

Cal. das Leis -

VoI. VIII.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alvaro Teixeira Alencastro li;
pesquisar carvão mineral em terrenos
de propriedade de Maria Luisa Merelo
de Sousa, numa área de cinqüenta e
três hectares e oitenta e 011;-0 arca
(53,88 ha) situada no distrito de Butté, município de São Jerônimo, Estado
do Rio Grande do Sul, delímítada por
um polígono irregular que tem um
vértice a noventa e seis metros (96 m)
no rumo magnético oitenta e 'quatro
graus e trinta minutos nordeste (84 0
30' 'NE) da aresta sudeste (SE) do ptlar de alvenaria existente- na ponte da
estrada de. rodagem Minas' do Leão..
São Jerônimo sôbre o arroio Taquava
e os lados, a partir dêsse vértice, J*
seguintes comprimentos e rumos magnéticcs: cento e cinqüenta e quatro
metros (154 m) , vinte, e oito graus sudeste (28 0 SE), duzentos e setenta e
três metros e quarenta e cinco centí..
metros (273,45 m) , três graus e nove
minutos sudeste (30 91 SE); cento a
dois metros e cinco centímetros (102,05
m) , trinta e nove graus e trinta' e sete
minutos sudeste (390 37' SE) ; duzentos
e três metros e cinco centímetros ....
(203,05 m) , quarenta e nove graus e
cinqüenta e sete minutos nordeste
(490 57' NE); trezentos e sessenta motros e cinqüenta centímetros (360,50
m) , cinqüenta graus e três minutos
nordeste (50 0 3' NE); cinqüenta e três
metros e vinte centímetros (53,20 m) ,
trinta e cinco graus e dez minutos nordeste (350 10' NE)'; cinqüenta e sere
metros (57 m) , cinqüenta e ctnco.graus
"e cinqüenta e sés minutos nordeste
(55 0 56' NE) ; cento e setenta metros a
setenta centímetros (170,70 m) , oitenta.
e cíncc graus e vinte e três minutos
sudeste (850 23' SE); cento e seis metros e noventa centímetros (106,90 m:
oitenta e cinco graus e um minuto su ...
deste (850 l' SE) ; quarenta 'e dois m itros e noventa centímetros (42,90 m) r
doia graus e vinte e nove minutos nor·Fls. 21
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deste (2° 29' NE) : setenta metros e se~
tenta centímetros .(70,70 li) trinta e
quatro minutos nordeste (34'
NE) .
cento e trinta e. quatro metros e oi:
tenta centímetros (134,80 m) , trinta e
um graus e trmta e nove minutos nor .
deste (310 39' NE); três metros e no-

o

venta centímetros (3,90, m) , quarenta e
'um graus e quarenta e nove minutos
nordeste (41049' NE); cento e noven-a
e sete metros e cinqüenta centímetros
(197,50 m) , vinte e .nove graus e treze
minutos noroeste (29 0 13' NW); duzentos metros e quarenta centímetros
(200,40 'm), trinta e quatro graus e
trinta e oito minutos noroeste (34 0 38-'
NW); cento 'e vinte e cinco metros
. (125 Ih), sessenta graus e trinta e -n',o
minutos noroeste (60 0 38' NW): cento
B setenta metros e sessenta centímetros (170,60 m) , oitenta e quatro graus
e oito minutos noroeste (84° 8' NW;;
duzentos e sessenta e oito metros e noventa e cinco centímetros (.268,95 In).
vinte .e, três graus e cinqüenta e cin-.o
minutos sudoeste (23°55' SW); cento
e oitenta e Um metros e quarenta centtmetros (181,40 m) , quarenta e tr~~
graus e vinte e sete minutos sudoeste
t43° 27' SW); trezentos e quarenta e
três metros e cinqüenta centímetros
(343,50, m) , cinqüenta e sete graus é
quarenta e três minutos sudoeste ... ~
(57' 43' SW).
Art. 2.° O título da autorização B
pesquisa, que será uma via autênuca
dêste Decreto, pagará' a taxa de> trezentos cruzeiros «rrs 300,00) e será
transcríto no livro próprio da Divtsào
de' Fomento da Produção Mineral (lo
Ministério da Agricultura,
.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em con tráno.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de>
1947; 126.° da Independência e 59,0 da
República.
EURICO G. DUTIiA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 24.122 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro' Armando
do Vale Bastos a pesquisar caulim e
associados no municipio de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o arttgo
87, n." I, da Oonstdtuícão e nos têrmoa
do Decreto-lei n.c 1.9'85, de 29 de .rc .

ExECUTIVO

neiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldadãc
brasileiro Armando do Vale Bastos a
pesquisar cauhm e associados em te-,
renos situados no lugar denominado
Fazenda São João de Fora, distrito e
município de Nova Iguaçu, Estado do
Rio de Janeiro, numa área de oitenta e
d 's hectares e trinta e seis ares ,.,'
(82,36 ha) , delimitada. por um tríângu T (me tem um vértice na barra .io
cór-ego Santo Antônio, afluente do .,)
Barapui, e os lados divergentes do vértice considerado -têm os seguintes comI .tmentos e rumos magnéticos: nul
seiscentos e setenta e, quatro metros
(1. 674 rm , vinte 13 cinco grau-s noroeste
(25° NW); mil quatrocentos e noventa
, e dois metros (1. 492m) , sessenta e seis
graus noroeste (66° NW) .
Art. 2.° Esta autorfzacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mínas.
-,rt: 3.0 O título da autorização i ~
pesquisa, que será uma "via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oitocento e trinta cruzeiros (Cr$ 83000) .8
s~r~ transcrito no livro próprio da -DIVIsa0 de Fomento da Produção Mineral
-': Míntsbério da Agricultura.
Art. 4.~ .Revogam-se as disposições
em contrarto.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da
ReI: úblíca..
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 24.123 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Heráclito
Mourão de Miranda a
pesquisar
Deres e associados no município ae
Betim, Estado aé Minas Gerais.
O Presidente "da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v J, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minlj.,s),'
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Heráclito Mourão de Miranda a pesquisar acres e associados
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fecho do Funil, no
distrito e município de Betím Estado
de Minas Gerais, numa área. de treze.
hectares, quinze ares e nOVenL:1 e três
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centíares (13,1593 ha) , e assim definida: um polígono irregular que tem
um vértice à distância de cento ,~ cínqüenta metros (150 m) , rumo magnético quarenta graus sudeste ,(40° SE),
do quilômetro quinhentos 'e oitenta e
sete (km 587) da Estrada de Ferro
Central do Brasil, e cujos lados,.a.
partir dêsse vértice, têm os-seguintaa
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentas e trinta metros (330 m) , sessenta e quatro graus sudeste (64° SE) ;
quatrocentos e cinqüenta metros (450
mj , onze graus e trinta minutos sudoeste (11° 30' SW); duzentos e ses~
senta e dois metros e cinqüenta ceoumetros (262,50 m) , setenta e nove
graus noroeste (79° NW); setenta e
cinco metros (75 m) , trinta e um
graus nordeste (31° NE); trezentos
metros (300 m) , SEIS graus e trinca minutos noroeste (60 30' NW);, duzentos
e dez metros (210 m) , dezenove -graus
noroeste (19° NW) .
Art. 2.° O titulo da au torrraçâo de
pesquisa, que será uma vh autêntica
dêste Decreto, pagará a' t.axa de trezentos cruzeiros (Gr$ 30iJ,UG) e será
transcrito no livro "próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do'
Mínistartc da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se, as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro ae
1947,. 126.0 da Independência e 59.° ia
República. _
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N,o 24.124 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o etaaaoo ortuacesro Válter
Alfredo KoechH a pesqw-,U'( calcàric
no municípío de Cairu, Estado dá
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artágo
87, n.c 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1,985, de 29 de Janelro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica' autortzarlo o cidadâo
brasíjeíro Valter Alfredo Koelich a
pesquisar calcário em ter-c-ios de propriedade da Companhia Laca. S. A.,
Materiais e Produtos QUW':lcoS,no lugar denominado Tassim'cun. 110 distrito de Boipeba," muntcipío de Oaíru,
Estaido da Bahia, numa área. de trinta
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~: sete hectares setenta e dcts ares e
ntenta centlar~s, (37,,7.280 ha) delimitada PO! ~m pollg.ono irregular que. tem

um vértice a seiscentos e oit~ma metros (680 m) , no rumo magnético oitenta- e. seis gr~us nordeste. (86 0 NE)
da Igreja da Vila Velha, BOlpeba e os
lados, a 'partir dêsse vér-íce. têm os
seguintes comprímentcs e rumos' magnétíc- 'S cento e oitenta e otto metros
(188 m) , cínqüenta e seis graus e trinta minutos nordeste (56° 30' NE); cento e cinqüenta e cinco .ce-ros e cinqüenta centímetros (155,50 IT·j. oitenta
e sete graus e trinta minutos sudeste
(87° 30' SE); duzentos e noventa e
três metros (293 m)', vmf,e e dois graus
sudoeste (22° SW); duzentos e quarenta metros (240 m) , quarenta e dois
graus noroeste (42 0 NW) ,
.
Art. 2.° O titulo da autorização-de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste dpecreto, pagara [l taxa de' trezentos e oitenta crUZ'H'uS (Cl'$ 330,00)
e será transcrito no 11'1;1'0 próprio da
Divisão de Fomento da Produção !I-1ineral do Ministério da Agricuiturn..
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro do
1947, 126.° da Independência e 59.° -Ie
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N. o 24. 125 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947

ee-

Autoriza o ·cídadáo brasileiro José
belo da Cunha Filho a pesquisar argila e associados n071tUníe~1Jio de
Nova Iguaçu, Estado do 1-'.10 de Janeiro.
O Presidente da República', usando
da a tríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos têrmcs
do Decreto-lei n,» 1.985, de 29 ce far cu-o de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada o cidadão
brasileiro José Rebelo ua. Cunna pii~:ho
a pesquisar argila e 1..5scctados numa
área de quatro hectares, noventa e nove ares c noventa e seis cenclares ....
(4,9996 ha) , em terr mos de propriedade da Cía.. Cerâmi tarSâo José S.
A., na estação de Roeria Sobrinho" no
distrito e muntcípto de Neva Iguaçu,
Estado 'do Rio de JUI:t"ir0; e assim definida: partindo do cruzamento dos
lados pares da Rua Janta Rosa. com a
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Avenida Alvaro Less a segue por. esta
última, e, pelo' lado par. até encontrar
o lado ímpar da Rua São Salvador.
Daí segue por êste faão até encontrar
o lado ímpar da Avenida Dr , CarvaIhaís. Dêste ponto e pelo mesmo lado
continua até encontrar o lado par da
Rua Santa' Rosa e dai segue, pelo mesmo lado, até o ponto de partida. Fica
excluída dêsse área do trecho' cortado
peta Rua Ermelinda
Art. 2.° O título da au-cdaaeão 'de
pesquisa, que será uma Via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ JOO,OO) e será

transcrito no livro próprio da Divisão
de, Fomento da Produção Mineral do
Ministério da' Agrlcuttu.a.
Art. 3.° 'Revogam-se as disposições
eu contrário.

Rio de Janeiro, '27 "de novembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 ' da

República.

EURICO G. DUTRA.

Daniel. de Carvalho.,

DECRETO N.o 24.126 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Domingos
Campos a. pesquisar gipsit,a no ,município de Araripina, Est'ldiJ de Pernambuco.

O Pre.Idente da República', usando
da atribuição qus lhe confere o, artigo
87, n.c I, da Constituição e nas têrmos
do' Decreto-lei n.c 1.S85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
d€creta:

Art. l.u Fica autorizado c cidadão
brasileiro Dorr.íngos Oamcos a, pesquísal' gtpsíua em terrenos de propriedade
de padre Luís Gonzaga, na raz mda
Ponte oa Serra, distrito e município
de Araripina, Estado de Pernatnbuco.
numa área de duzentos e vinte sete
hectares e doze ,;.1 es (22 12 ua) , U~
Jímítada por -.m quadrúà .e- à que tem
um vértice na confluêne.a dos riachos
Oajazerra e Pajeu .: oe tacos.
partir
dêsae vér-tice, oa eegumtes eomurímentos e rumos: mil' quinh-t.t.os • metros
(1.500 m) , sul (8); mil.:.bnto e emqüenta metros (1 150 fi! Jeaue .(E) :
dois mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco metros (2.455 m) , '.v. erte (N);
mil e quinhentos metros n.500 m) ,
cinqüenta e um graus sudoeste (510

a

SW).

EXECUTIVO

Art. 2.° O título da auto-Isacâo de

pesquisa, que será UIll-1; via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos e orsenta crus-i. P. (Cr$ ..
2.280,00) e será transoríto no livro proprlo da Divisão de Fomento da Produção Míneraâ do j,\{inistérl0 da Agricultura,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° ia
República.
EURICO G, DUTRA,

Daniel de' Carvalho.

DECRETO N," 24.127-- DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o ciaaaao brasileiro 'João Manuel Pereira F;'lho a pesquisar cczzlira, feldspato e associú-rZos no município de Barra Mans'l, Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei

n.e

1.985, de 29 de ,ja-

neíro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorízad-. o cidadão
brasileiro' .Ioãc ,Manuel Pereira Filho,
a pesquisar cault:n, feldspato-e associados no lugar Vila Monte Castelo, fa ..
zenda Guarda Mor, distru.c de Volta
Redonda, munícípíc de Barra Mansa
de Estado do Rio. de aacéteo, numa
área de quatro hectares ~ citentae
quatro ares (4,84 ha) , límítaúa por um
. paralelogramo que tem. um vértice 3l
cem metros (100 m) , no. rumo magnético quarenta e cínco graus e .vínte minutos sudoeste (45° 20' SW), do qutlômetro cento e quaren-a e um (km 141)
da Estrada de Ferro Centrai do Brasil; e os lados que divergem do vértice
consíde-ado, têm, a partir dêle, os se-

guintes comprlmentoa e -urrros magnéticos: duzentas e cinqüenta metros
(250 m) , quarenta e !10V~ graus e
quatorze minutos sudeste (49° 14' SE);
duzentos metros' (2DO mj > cinqüenta
graus e quarenta e 3"'1S minutos sudoes-

te (500 46' SVV).

_~.l't. 2,°, O titulo na autcnaacãc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, paga-rá. a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
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de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agric ....ltura
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio' de Janeiro, 27 de novembro de
1S47, 126.0 da Independência e 59. 0 d·,
República.
EuRICO G. DUTRA.
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Art. 3,0 Revogam~se as díepostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
lD47~ 1~6.0 da Independência e 59.0 da

República.

EURICO G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N." 24. ,2~ - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o' cidadão bmsileim
.XI,rlos
Pereira . de Almeida rtcnoso a pesquisax mica e as ;ociados nó muvicipio .de Peçanha, E':itaáo de Minas
Gerais.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o-artigo

87, n." I, da Constdtuiçâo e nos têrmos
do. Decreto-lei n.e 1:9~5, de 29 de ja.neiro de 1940 (Oódtgo de Minas I .

decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Pereira de Almeida
Raposo a pesquisar mica e associados
em terrenos devolutos do distrito de
Pcala, municipio -de Peçanna, Estado
de _Minas Gerais, numa área de cento
e quarenta e quatro hectares (144 ha) .
delimitada' por um quadrilátero que
tem um vértice a setecentos e setenta
e sete metros (777· m) , no rumo magnético quarenta e oito graus sudeste
(48 0 SE) da confluência dos córregos
Borges e Sexta-Feira e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e Cem
metros 0.100 m) , sessenta e sete graus
sudoeste (670 SW); rml duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) , vinte e quatro graus e trinta minutos noroeste
(24 0 30' NW); novecentos e oitenta e
oito metros (988 m) , cinqüenta graus
'nordeste (50 0 NE); mil quinhentos ê
cinqüenta metros (1.-550 m) , trinta
graus sudeste (30 0 SE) .
Art. 2.0 O titulo da autorização .de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e quarenta cruzeiros (Cr$.
1.440,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínístérüc da
Agricultura.

DECRETO N.' 24.129 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brasileiro Tia!1o
Caetano da Silva a pesquisar mica e
associados no município de Peçanha,
lpstado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o-arttgo
87; n.c I, da Constituição e nos têrmis
do Decreto-ler n.c L 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas"
decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado O cidadão
brasileiro Tiago Caetano da Silva a
pesquisar mica e associados no lugar
denominado Ribeirão da' Areia, distrito
de .Ooroaci, município de Peçanha, E~
tado de Minas Gerais, numa área de
cinqüenta hectares (50 ha) , delímttada
por um retângulo que tem um vértice
à distância de quatrocentos metr-os
(400 m) , rumo quarenta e três graus e
trinta mínutcs sudeste (430 30' SE)
magnético da confluência do Ribeirão
da Areia com o córrego da Lavra, e os
lados divergentes. dêsse vértice, têm ,).3
seguintes comprimentos rumos magnéticos: mil metros ,1.OGO m) , sessenta e cinco graus noroeste (65 0 'f:JW);
quinhentos metros (500 m) , vinte e
cinco graus sudoeste (25 0 SW).
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de ruinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Muieral do
Mínístério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dlsposiçõe.
em .contrárío,
.;>

Rio de Janeiro, 27 de novembro de

1947, 126. 0 da Independência e 59.0 da

República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.
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DECRETO N.· 24.130 _. DE 27
DE NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o cidadão brosileíra Junentino
Martins Carneiro a pesquisar pedras
preciosas e associados no nunicipio
de Alto Ara[luaia. Estado de Mato

Grosso.

O Presidente da Repúbllce, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c L, dá Constituição e nos têrmce
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 Martins Carneiro
'a pesquisar pedras preciosas e associados em terrenos situados .no lugar
denominado Patrimônio de Itíquíra, no
distrito de Itiquira, município de Alto
Araguaia, Estado de Mato 0/38.:'0, nu-

ma área de duzentos hectares \200 ha)

delimitada por um polígoc;o mistdllneo
assim descrito: parte-se de .sm vértd-

ce situado no córrego Oongonha, a
quatrocentos metros <400. mr de sua
barra.: com um alínham ento retilíneo,
de rumo sessenta e sete Jfal.ls e vmte
DECRETO N.oE4.131 -

EXECUTIVO

minutos sudoeste (67° 20' SW) mag..
nético até alcançar o Ríbaírâo Cambraia; o segundo (2.°). lado é o ribeirão Cambraia desde a. extremidade
do primeiro (1.0) lado, acima descrito,
até a SUa barra no rio Itíqurra: f) terceiro (3.°) lado é o rio Itíquíra no
trecho compreendido entre a barra do
ribeirão Cambraia e a carra do córrego Congonha; o último lado é constituído pelo córrego Oongnnha no trecho compreendido encre 03'"J.a barra e o
vértice de partida.
Art. 2.° O título -da autorlzaçâc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil cruzeiros (Cr$ 2.00').00) e será
transcrito no livro prÓJ~'\0 da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126,° da Independência e 59.° .~a
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DE 27 DE SETEMBRO DE 1947

Dispõe sõbre a relotação do Ministério da Educação e' Saúde

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, a relação das repartições atendidas
'pelos cargos dos Quadros Permanentes e Suplementar do Ministério da
Bducaçâo e Saúde é a seguinte:
I II IrI IV V VI VII- VIII ---'IX X .:...
XI XII XIII XIV·XV XVI--

Gabinete do Ministro;
Biblioteca;
Departamento de Administração;
Serviço de Documentação;
Biblioteca Nacional;
Casa de Rui Barbosa;
Colégio Pedro II - Externato;
Colégio Pedro II - Internato;
Comissão Nacional do Livro Didático;
Conselho .Nacíonal de Desportos;
Conselho Nacional de Educação;
Conselho Nacional do Serviço Social;
Departamento Nacional da Criança;
Departamento Nacional de Educação;
Departamento Nacional de Saúde;
D. N. S. - Serviço de Saúde dos Portos (Inspetorias de Saúde
dos Portos nos Estados) ;
XVII - Diretoria do' Ensino Comercial;
XVIII - Diretoria do Ensino Industrial;
XIX - Diretoria do Ensino Secundário;
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xx - Diretoria do Ensino Superior;
XXI - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional'
, XXII - Faculdade de Direito do Ceará; .
. ,
XXIII - Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre;
XXIV -;- Instituto Benjamin Constant;
"
XXV".-- Instituto Nacional do Cinema Educativo;
XXVI -- Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos;
XXVI! - Instituto Nacional do Livro;
X:'YVIII - Instituto Nacional de Surdos-Mudos:
XXIX - Instituto Osvaldo Cruz;
XXX - Museu Histórico Nacional:
XXXI - Museu Imperial;
XXXII - Museu Nacional de Belas Artes;
XXXIII - Observatório Nacional;
XXXIV - Serviço de Estat.ísbíca da Educação e Saúde;
XXXV - Serviço Nacional de Teatro;
XXXVI - Serviço de Radiodifusão Educativa;
XXXVII - Universidade da Bahia;
XXXVIII - Universidade da Bahia;
XXXIX - Universidade do Recife;
XL - Faculdade de Direito de. São Paulo;
XLI - Preventório Paula Cândido.
Art. 2.0 Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, com 4.991 cargos, sendo
3.419 na lotação permanente e 1.572 na-lotação suplementar e com a seguinte
distribuição:

~----Lotação

\ Penn;

I -

Ii

CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO
EM COMISSAO.

Chefe de Distrito
Chefe de Serviço
Delegado
Diretor
Diretor Geral ..
Reitor
~
Superintendente .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • o". o o

o' • o o o o o o o o o o o •• o o •• o • o •• \

o •••

'"0 • • •

4

••••••••

1

o o • o o o o o o o o o o o o • • o • • o • • • • • • • • o ; .• o o o o

7

o o •

o o o o o ,

;

o o o •• o ••••••• o •• "

•••

1

o ••• o •• o •••• o o • o •••• o •• o • • • • • • • • • • • • • •

1

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

0

l
1
\

••• o o ••••
0

••

Total

1

86
4

3
1

106

I

11

II -

CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO
EFETIVO

Administrador
Assistente
Consultor Jurídico
Diretor ....
Diretor Geral
Diretor Técnico
Enfermeiro
Escriturário .
Fiscal ..
Instrutor .......• '

o.· ••••••••• o o •
o o o o o ,

o o •

o ••• o •

o ,

•

o ,

•

o •

'1

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

0-' ••

1

o .' • • • o • • • • • o • • • • o • o o • • • • • • • o •

•• o •• o •• o ••••• o •••••• o •••••• o .... o o • ' \

,

o o •••• o •••••• ;
o •••• ,

o • • • • o o • • o • o • -.·0 • • 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.

41
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1-----Lo t ac

Perm.

0"0 • • : . [

Total
. III -

1

'1

o-o • • • •

•••••••••••••

:

•••• ,

•••••••

Artífice
,
1
Astrônomo ..............•................... ,......•... I
o

2

630
493

49

1.165

120

60
20

14

1
1
5

6

121

o o •••••••

Astrônomo Auxiliar .. , ~
, ;"
·
1
Atendente ...............•........... '
[
Auxiliar de Ensino .................•. '•.............. !
Auxiliar de Ensino Musical
[
Bibliotecário ........•...........•...•................ 1
Bibliotecário Auxiliar ........•...................•... 1
Biologista ....•.......................................
Conservador .........................•............... I
Contador ...........................•................ 1
Contínuo .....................•.....•... :
.
Dactilógrafo. . ..................•....•................. )
Dentista •.............••......•.••..••...........•... [
Desenhista
Desenhista Auxiliar .............••................... .
Enfermeiro
" •.........................•...
Engenheiro
"
'.'
.
Escriturário .........•............"1
Estatístico Auxiliar
; .• '
[
Estat~stico ...............•.•.......................... 1
Farmacêutico ...............•.......•....•...... '.' . :
[
Foguista .. ~
[
Fotógrafo
'.'
','
:
[
Guarda Sanitároi . '. ...............•.................. 1
Guarda Sanitário Marítimo
!
Inspetor de Alunos
"
[
Maqutnísta Marítimo
]
Marinheiro
I

·.1

Médico

1

:1

CARGOS DE CARREIRA

A1Inoxarlfe .•.•••..........••.......••..•.....•.••.... 1
Arquivista .......•.. ~ •.........
'.0 • '.' '" •••••••
Arquivologista •..•..••.•.
0.0

o

o"

o

Bup.

I

raeccco Pesquisador ................•........•...•.•. I
Orientador Educacional ....•.......•.........•...... 1
Professor ..............•..••...•.••...... '. .......•...
Professor Oatedrátdco c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Superintendente ......•..•.....••... ,-o • ".;" ••• '" ••• j
Técnico de Educação ...............•..... ~ ......•... /

ã

"0

[

Médico Psiquiatra
'
1
Médico Puericultor
: .. :
Médico Sanitarista
.
Motorista
;
1
'Naturalista
'
;
, .. !
Naturalista Auxiliar "
I
Oficial Administrativo
[
Patrão
1
Prático de Farmácia .•......... :
:
1
Prático de Farmácia .........•...................... ,,1

'1

13
10
196
3

i: [/

5

11

30

130
12
11
8

138
1

19

436
24
31
18

lO
2
108
27

154

24
49

55

89
70

120

I

44

21
20
326
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!

prático de Laboratório ...........•.............•....
Professor do Ensino Primário .....••................
Servente ........•.............•....•..•... ,. ......•.... 1
Técnico de Educação
\
Técri1co de Laboratório .......................•......
Trabalhador
; ..............................••...
zelador .............................•. .'..'
\

35

29

503
90
19
168·
70

40

I

Total

Sup.

2.148

1

I

1.452

\1

IV -

RESUMO

\1

I

Cargos isolados, de provimento em comissão
\
Cargos isolados, de provimento efetivo ~ .•.........•..
Cargos de carreira
'
/

106
1.165
2.148

I
I

3.419

Total geral

i
I
1\

120
1.452
1.572

Art. 3.° Fica aprovada, na forma da relação anexo, a distribuição dos
cargos constantes, do artigo, anterior pelas repartições a que se refere
o art. 1.° dêste decreto.
Art. 4.° Nas carreiras. em que houver símultâneamerrte, lotação permanente e lotação suplementar, os claros que se verificarem na lotação
suplementar não poderão ser preenchidos.
Art. 5.° 11:800 decreto entrará em vigor na data de sua 'publicação.
Art. 6.0 Revogam-se' as disposições em contrário.
'
Rio de Janeiro, em 27 de Novembro de 1947, 126.° da Independência
e 59.0 da República.
'
Clementino M ariani.
EURICO

G.

DUTRA.

Lotacão numerzca las Repartições atendidas pelos Quadros Permanentes
é' Suplementares do Ministério da Educàção e Saúde, a que se refere
o art. 3.° do Decreto nP 24.131, de 27 de Novembro de 1947.

Lotação

\[ - - - - - -

I
I -

.

GABINETE DO MINISTRO

SUp.

:[1

Cargos isolados, efetivos:

I

Consultor Jurídico
Diretor
'
.
Diretor Geral " .....•...............................
Total...

Perm.

..

j
1

2
2

4
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1_ _L_o_ta ç ã o

\

I

l i -'-- BIBLIOTECA
Cargos de carreira:

Bibliotecário
Bibliotecário Auxiliar

Perm.

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

:

·,'

·

3

1

2

1

Sup .

I

I

Total

I
\1

!
I

I

I

5

1I

\

I

rrr -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO I
I1
DIRETORIA

I

Cargo isolado, em comissão':

Diretor .(D. A.)

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • [

Oficial Administrativo
, [
Zelador ...................•...•.. ; ..•.............•... I

..

1

I

Divisão do Material
comissão:

Diretor (D. M. -- D. A.)

1

Cargos de carreira:

Almoxaríte
Arquivista

1

\
1
2

'I

............•...........................
ES9r~turário ~ . .'
:
;"1
Ofícíal .Admínístrative
'
.

1
2
11
8

I

Total ........•.................... 1

1

I
I

3

Dactilógrafo

iI
i

1

1I

1

'

I

i I

:1

','
"

I

11

I

Total

enr

I

\
II

Cargos de carreira:

Cargo isolado,

\

26

1I

I
\1

\
Divisão de Obras
Cargo ísoíaão, em comissão:

Diretor (D. Ob. -

D. A.)

i
1

Cargos de carreira: '

11

.

I

Artífice ..............................•............•.. "1
Dactilógrafo

Desenhista

'

'

1

".

.

I
I

3
3

I

41
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Desenhista Auxiliar
Engenheiro
Escriturário
Oficial Admínístratívo

I

,

1

I

.
.

Total

1

Divisáo do Orçamento
~m

Cargo isolado,

Diretor (D. O.

1

DiVisdo do Pessoal

[

Cargos de carreira:

:1

Arquivista
.'.
Atendente
1
Dactilógrafo
Enfermeiro
Escriturário
.; .
Estatístico Auxiliar.
MédIco ...................................•.............
Médico Sanitarista
' 1
Oficial Administrativo
1
••••••••••••••

•••••••••••

','

o"""

•

o

o

••

o

o

o

•••••••••••••••

o.' • • • •

0

'• • •

\

••••••••••

••••••• '

\

••••••••••••••••••••••••••• \

•••••••••••••••••••••••••••••

o, • • • • • • • • • • • • "

o

o'

•••••••••••••••••••••••••

I

Total .........•................... ,
Serviço de Administraçáo da Sede
Cargo~

de carreira:

Continuo: . .

Escrfturárío

'd' ••••• " •••••• .' ••••••••••••••••

Total

:I

~I
32

105

'1

1

2

I

I

2

I

1[
1

.

~~ i

I

~~~~dO~··:::::: :":::::::::::: :::::::::::::::::::::::1

Zelador .. "

1
3

:1

Diretor (D. P. -D. A.)

o

41

:1

Total

•

I

1

Arquivista
\
Dactilógrafo ...•...................................... \
. Escriturário
1
Oficial Administrativo .. :
o:
/

o

1\

:/1

Cargos ãe carreira;

o

29

\

comissão:

D. A.)

o

li

SUp.

\
1

I

:I

11
50
1
6
68
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Sup,

I
Serviço de Comunicações
Cargo isolado, em comissão:

Chele de serviço <S. C. -

,I

D. A.) ...•...............

Cargos' de carreira:
Arquivista .......•............................. '.' . . . . .
Dactilógrafo
'...........• '
'.'
Escriturário ...............•...••......................
Oficial Administrativo
'o

•

•

•

•

•

•

•

•

4

2
26
6

•

Tolal •...••.......•.....•...•.....

39
I

Serviço de Transportes
Cargo isolado, em comissão:

Superintendente <S. T. -

D. A.)

,. '"

1

Cargos de carreira:

Almoxarife
','
Artífice
Escriturário
Motorista
Oficial Administrativo
Servente
Total
IV -

.

1

0.0.0.0 • • • • • • • • • • • • • • •

.
0.°

••••••••

0·0

4

44

•••••••••••••••

;

36

.
.

2

.

8

29
109

SERVICO DE DOCUMENTAÇAO
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (S. Doc.)

1

Cargos de carreira:

Arquivista
.
Arquívologtsta
;'
_
- .
Dactilógrafo
"
.
Desenhista Auxuíar :
;
.-;
.
Escriturário .. '
; ........•......•..•.............
Fotógrafo
..
.
Oficial Administrativo
Técnico de Educação
;
'.,
.
Tolal ......•..•................... [

1
2
4

1
8
3
1

18

1

2
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Ferro,

\

Sup.

1

v -

BIBLIOTECA NACIONAL

Cargo isolado, em comissão:

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

!

(B, N.)
, .. ,"',
,
.
(D. A. - B. N,) ......................•........
(D. C. - B. N.) •.•..• , .,. , ••.••• , ••• , •• , , , •• ,
(D. Circo """'7 B. N.) , .. , .............•.•........
(D. O~ R. P. - B. N.) ..... " .•...........••.
.Diretor Serviços Auxiliares' (B. N.) .,." ..., .. ,.
Diretor Cursos Biblioteconomia (B. N.) ..•..• ',
,.

1
1
1
1
1
I
I

Cargos de carreira:

Arquivista
,
,
, .. , .. ,
Bibliotecário
,',
Bibliotecário Auxiliar

,~:~W~~â~fg

.-

, , .. , .. , ....•.. , .
,
'..
.

I

20
24
2
2

.:::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::
Oficial Administrativo
".,
'," ...

1

Servente
, .. "
, ..'
"
.
Técnico de Educação
,
.
Trabalhador ··········································1

I

Total
VI -

10

33
1

1
57

!5

I

CASA DE RUI BARBOSA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (C. R. B.)

,

.

1

Cargos de carreira:

Arquivista
,
.
Bibliotecário Auxiliar
,
,
,.
Dactilógrafo
,
, .. '
, ..
Esertturárío
,
.
Oficial Administrativo
,
'
, .. ,
.
Servente .. ,
,
"
,
,., .'
".
Técnico de Educação ..................•.... ,., '. . ,
.
Zelador
,
, .. ,
, .. ,
,
, ..
Total .. ,
VII -

1

1

I

1

1

, .. 1

3

COLÉGIO PEDRO II - .EXTERNATO
Cargos isolados, efetivos:

Orientador Educacional (C. P. II - Ext.) ........•... ',
Professor CatedrátiCO (C. P, II - . Ext.) ........•.....
Professor (C. P. II --.:. Ext.)
; ..•..

1

16
5
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Sup.

CC!rgos de carreira:

Arquivista

.

Bibliotecário
Bibliotecário Auxiliar

"

'
..

1

~:c~W~fã:i~O .::::::::::::::::::::::::::::::::-:::: ~:::::
Inspetor de Alunos

;

.

Médico

,

Oficial Administrativo
Servente. .
'
Técnico de Educação '
Zelador

"

','

,

.

.
.
".'.. '.
.

;

'

Total

15
2

23

.

VIU ---, COLl'lGIO PEDRO II -

INTERNATO

Cargos isolados, efetivos:
Orientador Educacional (C. P. l i - Int.)
Professor (C. P. - II - lnt.) ..Professor Catedrático (C. P. II - Int.)

o

.
••••••••••

o

I
4

o.

.

Cargos de carreira:
Almoxarife
Arquivista
. Artífice

o

••••••••

•••••••••

o

••••

o

••

o

••

o

o.

o.

o

o

'.'

o

•

••

o

••

o

••••••••••••••••••••••••

.
o

••••••••

Atendente
Bíblíotecárto Auxiliar
Continuo
Escriturário
Inspetor· de Alunos
Médico
Oficial Administrativo
Servente
o

o

',0

o

.-

•••

••••••

o

o

_0

••••••••••••

o

2

•••••••••

2

•••••••••••••••••••••••••••

1

••••••••••••••••••••••• - ••••••••

o

•••••

o'

•••

~

•

,

•••••••••••••••••••••••••

•

.-

••••••••••••••••••••••••••

o

••

o

o.· • • • •

o

o

o

o

,.

o

•••••••••••••••

0

•••

•••••••••••••••••••

o

••

o

o

o

o

o

o

o

•••

•••

••••••••

~~fabda~~a~~~;. . ::::::::: ::::: :::::::::::: ::::::::::::::::1
.

I

Total .........•................... 1
IX -

COMISSãO NACIONAL DO LIVRO
DIDATICO

Cargos

I

ae carreira:

~:ccrW~~r~~ .::: ::: ::: ::: :-:: :1:::::::::::: :::::: ::::::::
Oficial Administrativo

Total

_

o

o,

o

·

••

i

II

o.

I
1

I

32
6

2
5$

ATOS

DO

PODER: EXECUTIVO

335

\

Lotação

)

Perm.

I

[

Sup.

I

x-

I
I

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS

Cargos de carreirà:

1

~:~~~~g;á~i~O ...;:::::.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: I
Ofícíal Admínistratívo

.

Total ..................•.......... \
XI -

Admínistratdvo

.

[

I

CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO
SOCIAL
.

Cargos de carreira:

I

~:ci~i~;I~i~O .':::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: .:: I
Oficial Administrativo

\

I

Total
XIII

-

DEPARTAMENTO
DA CRIANÇA

:[

\

I

I

Total
DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DA lNFJl.NCIA .

1
1 'I
3

I1

5 [[

!
I

1

D. N. C.)

II

\

..

1

Cargos de carteira:

I
1

.

.
.

I
[

11

1 I[

I

Cargo isolado, em comissão:

Total

I
[

I

I

Diretor Geral (D. N. C.)

Médico Psiquiatra
Médico Puerícultor
Técnico de Educação

\

3 I1

(

Cargo isoliulo, em comissão:

I.·~

I

NACIONAL

DIRETORIA GERAL

Diretor (D. P. S.

I

;1

1
2

\

I

Total.:
XII -

5

)

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Da.c~i1ógrafo.
:
~~~~~~.~~.~~~~~~~~:
onerai

1
1
2

I
[
[
[
I
I

I

\
I
1 I[
15
2

I

19 11

ATOS

336

DO PODER

ExECUTIVO

Lotação
Sup.:

Perm.
DIVISA0 DE COOPERAÇAO FEDERAL
Cargo isolado, em comissão:
Diretor (Do Co F. -

Do No C.)

1

oooooooooooooooooooooooo

Cargos de carreira:

Desenhista
Enfermeiro

'

O,"

Engenheiro ........•......

••••••

~

1

•••••••

2

.

1
15

o' • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Médico Puericultor

O"

•••••••••••••••••••••••

I

I

11

Total

)

\

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (1. Fo F o-

Do No Co) oooooooooooooo' oooooooooo'

Cargo isolado, efetivo:

Médico pesquisador (I. F. F. -

20

I1
I
I
1
I1

I

D. N. C.)

II

Cargos de carreira:

Atendente
Auxiliar de Ensino
Enfermeiro
Farmacêutico ;
Médico
Médico Puerlcultor
Prático de Farmácía
Técnico de Laboratório
Zelador
Total

.
0.0

••••••••••••••••••••••

~

..................•

'. . '

·

~ .'

.

'1

.

.
.
.

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Cargos

i

\

15
1
1

40
3
1

\

62

\

iI

6
1

1

9

I
I

de carreira:

Almoxarife
'.'
.
Arquivista
~
.
Bibliotecário
'
.
Dactilógrafo ; ..................................•._...•.
Escriturário
,
'
.
Estatístico Auxiliar .................•..................
Oficial Administrativo
.
Servente
' .
Trabalhador

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

1
1
1
3

\

.1

I

I

I

lO I
2 I

19

I

22
3
25

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO
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Lotaçã.o

Perm,

SUl'.

XIV ' - DEPARTAMENTO NACIONAL DE

EDUCAÇAO

DIRETORIA GERAL

Cargo isolado, em comissão:

Diretor-Geral (D. N. E.)'

.

1

.
.
.

1 I
1 I
8 I

I

Cargos de carreira:

Dactilógrafo
Escriturário
Técnico de Educação

CONSERVATÓRIO

Diretor (C.

_

,

T:::~~A~''~E

. ;•

~~~~~~

NC~~:.isoZ~ào~e:.)c~.i::~O:

11
•••••

'1

\

Cargos de carreira:

Contínuo
Dactilógrafo
Escriturário
Inspetor de Alunos
Oficial Administrativo ..-

J

I

I
\

1

,

,
;"

~\

(

.
.
-, J

I

Dm~Ão D:o:~CA~:~'~~~~~~~~~~~~

(

2
3

1
4

11

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (D. E. E. E. -

D. N. E.)

..

1

,
.
'.........•...........
.
;--.
_.. , .

1

Total •...........•........•.......

8

Cargos de carreira:

Dactilógrafo
Escriturário
Oficial Administrativo
Técnico de' Educação

2

2
2

DIV':rSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Cargo isolada, em comísSlÍO:
Diretor (D. E. F. -

001. das teíe -

D. N. E.)

Vol. VIII.

I

j

1

I

1

I
\

1

I
i
I

l
-

:l38

ATOS

Cargos

Dactilógrafo
Escriturário

DO

ExEcurnro

PODER

II

de carrêira:

,

;

.
.

'

Oficial Administrativo .....................•.....•.•..

Técnico de Educação

o •••••••••••••••• "

.

Tota!

.

xv ~ DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL

Cargo isolado, em comissão:

Diretor-Geral (D. N. S.)

"

0.0

_

Total .............................•
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

CarY98 de carreira;

Arquivista

,

Bibliotecário Auxiliar
Dactilógrafo
.Escriturário
'.' .. '.:
Oficial Administrativo

-

"

,

'

.

-

/

.
,[
.
.

I

Totál

1

DELEGACIA FEDERAL DE SAÚDE DA SEG~A REGIÃO
-

MANAUS -

Cargo isolado,

AI>IAZON"l.S

em comissão:

Delegado (Segunda Região ..,..- D. F. S. .

D. N. S.)

Cantos isolados, em comissão:

I1

~~!~~~\~100 :'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'..

Médico Sanitarista

t
DELEGACIA FEDE::

:: .:

o;- BELÉM -

.~~~~~~~~~.~~~;~~

PARÁ

I

·1

Cargo isolado, em comissão:

Delegado (Terceira Região -

D. F. S . ..:- D. N. S.) .... 1

339

Lotação
Perm ,

Sup,
I

Dactilôgrato
Enfermeiro
Escriturário' . '
Médico

Cargos de carreira:
0'0

;

"

.................•.....•............

Médico Sanitarista

,'

;

1 \

••••••••••••

0,0

.
.

rI

•••••••••

'.........•

Total

4

--·1
15 I

.

I
I

DELEGACiA FEDERAL DE SAÚDE DA. Qt1ARTA' REGIÃO
FORTALEzA CEARÁ

Cargo isolado, em com1ssão:

Delegado (Quarta Região -

D. F. S. - D. N. s.)

1

Cargos de carreira:
Dactilógrafo ."
"
"
Enfermeiro
Escriturário
'
Médico
Médico Sarútartsta

.
.
.

~

.

16

.

o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

Total

\

•••

1
5

I
\

DEL'EGACIA FEDERAL DE SAÚDE DA QUINTA REGIÃO
RECIFE PERNAMBUCO

Cargo isoíaão,

em comissão:

\

-:....D. F. S. - D. N. S.) ·.···1

Delegado (Quinta Região

Cargos de carreira:

Dactilógrafo

:~:J~l~:l~?o

1

I

.

1

:::::: ::: :::: ::::::: ::::::: ::::: ::::::: ::::..

5
2

.Médico Sanitarista.

Total

,

4

.

DELEGACIA FEDE:.lAL DZ SAÚDE DA SEXTA REGIÃO
-

Gil.LVADOR -

BAHIA

Curqo ísclsuio, em comissão:

Delegado (Sexta Região -

D. F. S. -

D. N. S.)

......II

Ca'i"gos de carreira:

Dactilógrafo

"

.

Enfermclro

.

Escrãturárâo
,
.
Médico Sanitarista, ................................•...

.

Total'

I

1

J

~- ~,I,

340

ATOS

DO

POl)ER

ExECUTIVO

Lotação

Perm.

SUp.

nELEGACIAFEDERAL DE SAÚDE DA SÉTIMA REGIÃO
PÔRTO ALEGRE ~IO GRANDE DO SUL

Carço isolado, em comissão:

Delegado (Sétima Região - D. F. S. - D. N. S,)

1

Cargos' de carreira:

Dactilógrafo

,

Enfe.rmeJr?
Escrituráríc ..'

"

, ......•.. 1

,,'
'..................•............

Médico

Médico Sanitarista

_

.

1
1
4

..

12

','"

Total

1
4

DELEGACIA FEDERAL DE SAÚDE DA OITAVA REGIÃO
MATO GROSSO
CUIABÁ -

Cargo isolado, em comissão:
Delegado (Oitava Região - D. F. S. -

D. N. S.)

1

Cargos de carreira:
Dactilógrafo

o o •• o o •

Enfermeiro
Escriturário
Médico Sanitarista
o o •

o o o o •• o •• o •

o •••••• o •

1

•

• •

•

•

•

•

•

'. o • • • • o • • • o • • • • • o • • • • • o •

•

•

•

•

o o •

o • '• • • -.

•

1
2

o"

O"

o

lO

o o o o o o •• o ••••• o •• o ••• o •• o •• o •• o •

o •••••• o o •

o ••• o •

o • ' •••• o o o •

Total .. ,

o • • • • • • • • • o o . o"

•

•

•

o

O'

,DIVISA0 DE ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR

I

Cargo isolado, em comissão:

1

Diretor (D. O. H. - D. N. S.)

Enfermeiro .

o o •••••••••• o • o o o •

Cargos de carreira:
o •• o o •• o o •

o •

1

o o ••••••• o ••••••••

3

o. o o •• o o •• o • • • • • o' • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •

Dacttlógrafo

Desenhista .

1

Cargo isolado, efetivo:
o •• o o •

Atendente .. '..
Enfermeiro .
Engenheiro

5

o •

o •

o •••••• o o •

o • • .-. o o o •

o o •

o •

o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o ••

o o o ••••••••••• ',' ••• o ••••••••• o •••••••• o •• o
o •

Escriturário : ..
Médico '"
Médico Sanitarista .
Oficial Administra.tivo
o •• o o •

o •• o o •• o •• "

•

o o •

o ••• ' o o •• o ••• o o ••

o o • • • • • • • • •' • • o • • • • • • • • o •

o •••• o' •••••••••

O'

o •••••

0

••

0'0

••••

o ••• o •••••••••••••••••

~

"0 ••••••

O"

o' •

o o.' o •• o

•••••• o o •

o ••

o o • • • • • o • • • • .' • • • • o •• o • • • • • • • • • • •

Total

.

1
1
1

1

2

4
2
2

ld

4

ATOS DO' PODER

EXECUTIvo
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II

Lotação,

1 - - -_ _

\

Perm.

\

Sup.

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO SANITÁRIA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (D. O. S. -

D; N. 5.) .-

o •••••••• o •••••

1

0'0

o •

'

o o

Dactilógrafo
Enfermeiro
'
Engenheiro
Escriturário
Guarda Sanitário
Médico Sanitarista
Oficial Administrativo
Técnico de Laboratório ,.,.,

\

o . ,• • • • o • • • o

c~r~o.'.d~.c~r~~ir~.:

Almoxarife

.l

o • • • • • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • . • • • • • , ' • • • • • • o • • • • •

Total

o •••• o ••• o •

o o •

o

o o ••• o

',

o o •

:

r .•

I

1 I
2 1
9 I
3 \
2 I

1

11 I
3 I

o ••••••••• ,, o

,

,

,., .. ,."

,.

o

1

o. o o o. o o

83

Cargo isolado, em comissão:

D. N. s.i

.

1

'Cargos de carreira:

Almoxarife ,
,
Dactilógrafo
Escriturário
Médico
Médico Psiquiatra
Médico Sanitarista
Oficial .Admínistrativo
Servente
Técnico de Laboratório

,

", 'o
,

.
o '• • o • • o • •

.-

,

0

~.

'.. o. ~.

o ••••••

2

I

o •• '

,

\

I

o o

o ••• o. o

1
19

Cargo isolado, em comissão:
D. N. S.l

3

1

SERVIÇO FEDERAL DE BIOESTATíSTICA

Diretor <S. F. B. -

1

1 1
1 \
2
4
1
5
3

••

.
o •••••••• o •

Total

I
1

1

I

SERVIÇO DE BIOMETRIA MÉDICA

Diretor (S. B. M. -

1
1

\

o • o •••••• o •• o •

o • o.

~

I
1

Cargos isolados, efetivos:

Enfermeiro '"
Superintendente

\

1

2

Aros

DO PODER ExEq:r;rJ;Vo

Lotação

Perm.
Cargos de carreira:

Contínuo
Dactilógrafo
Desenhista
Escrlturárfo
Estatístico
Estatístico' Auxiliar . '.'
Médico Sanitarista
Oficial Admínístraüvo

servente ,'

;
'.'

"

;

;

'.'

,

;

.

.

carços
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Díretcr
Diretor
Díretor

cs. N. D.

~solados}

em comissão:

M. -D. N.

s.:

CC.!," N. - S. N.D. M. - D. N. S.l
psiquiatria-S. N. D. M.)

(1.

(H. P. lI-S. N. D. M. -D. N.

(H. Q. R. -

S. N. P. M.l

s.i

(H.:tif. P. t. - S. N. D. M. ~ D. N. S.)
(H.:tif. S. -S. N. D. M. -D. N. S.l
(C. J. M. -S. N. D. M. -D. N. s.i
(M. J. ~ S.N, D. M. - D. N. S.l

..

..
.

..

..

..

..

..

..

Cargos isolados, efetivos:

Professor (8. N. D. M. - D. N. 5.)
..
Admínistrador .....................................•..

I

Cargos de carreira:

Almoxarife
:
.
.
Arquivista' ..;
Artífice ............•...................................
Atendente
'
;
; .'. '
.
Contador .. ;
.
Contínuo
.
Dactilógrafo ........•.................................
Dentista
.

~~J:N~~~fo

::: :.::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::
,.;
.

Fàrmacêuticç

Fçguista"
;
;
Médico
'
Medico Psiquiatra
.Ofíclál Administrativo
Prático de Farmácia' Prático de Laboratôrtc
'. ','
Servente .;
Técnico de Laboratório
;
Trabalhador
'
Zelador •............................. :

Total

.
'.
'
.
.
.
.
.
'
.
.
'......•......

..

2

20

Ji>ERVIÇO NACIONAL DE DOENÇAS ME::NTAIS

Sup.

1

.
.
; .. ;.;;.
.
.
~
.
;,: .

Total

I

3

ATOS

~9DER

DO

EJtEcunvo

242
11

Lotação

i~nn. !
S~VIÇO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA

\

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (8. N. E. S. -D. N. S.l

1

Cargos de carreira:
Bibliotecário Auxiliar

o o o . o 0 ' - ' o . o o • • o . o o ' o o o o o o o o 0,0 o o o o

Dactilógrafo
Dese.t;hi~t~ Auxiliar
Escriturário
Fotógrafo
Médicó Sanitarista .. ,
Oficial Administrativo .
Servente ..
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 •

• •

•

•
•

1
1
1
4

\

I

I
i

o o '.'. o • • o o • • • • • • • • • o . o o o . o . o o ' o . '

o •• o o ;

o o o o o o o •

Sup.

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 •

5
2

o o •• o'

Total

:...

15

I

4

5

l

SERVIÇO NACIONAL DE FEBRE AMARELA

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (8. N. F. A. -' D. N. s.:

1

I

Cargos de carreira:
Escriturário
Guarda Sanitário .
Médico Sanitarista
Oficial Administrativo
Servente

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

4
11

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

9
2

1

o o o' o o o' o ••• o • • • • • •

Total

.

16

12

SERVIÇO NACION~L DE FISCALIZAÇÃO DA MEDICINA

çargo isolado,. em comissão:
Diretor (8. N. F. M. -

D. N. s.)

1

Cargos de carreira-:
Arquivista
Dactilógrafo
Dentista '..
~
Escriturário ..
Farmacêutico .
0_'
G,!-a~da Sanitário ...
MeQ-ICo
Médico Sanitarista
Oficial Admínístratívo ;
o o o o o •

o o

o •• o •

o •• o •••• o o o •• o •••• o •• o •

o • • • • o o 'o • o • • • ' o '.0 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 • • • • '0 • • 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 •

servenee '.

o ••

O"

o. o. o . . . . .

total

o o •• o •

O'

o o

O'

o o •

o o •

o •

0:0 o •

o o

~

o •

o •••• o •• o . . o •• o

3
5
4
5

o o . o o • • o o •.• o . o . o o o o . o o • •

:

,.1

1

3

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 0·0. o • • o • o o o • •

2
2
?
?

31
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I

II

SERVIÇO. NACIONAL DA LEPRA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (S. N. L.

Almoxarife
Dactilógrafo
Desenhista
Escriturário . ~

-r-

D. N. S.) ........•...............

1

Cargos de carreira:
,

1

.
.
'
.
'.'
.
Médico ..........................•....................
Médico Sanitarista
'
'
.
Oficial Administrativo
, .........•...........
Servente
;
~
Técnico .de Laboratório .;
,
'
.
0.0

Total

3
1
3
3

1

1

,

Cargo isolado, em comissão:

\

1

•••••

SERVIÇO NACIONAL -DA MALÁRIA

Diretor (S.'N. M. -

2

\

16

4
4

I

D. N. S.) ..................••..

1

Cargos de carreira:

-Almoxarífe
.
Artífice
..
Dactilógrafo .............................•............. "
Engenheiro
Escriturário
"
..
Guarda Sanitário
_
.
Médicà" Sanitarista
.
Oficial Administrativo
.
Prático de Laboratório
.
Servente
.
Trabalhador
'.'
.
Q

••••••••••••••••

Total .......................•.....

1
1

1

2
4

20
6
2

1

1

35

17

58

SERVIÇO NACIONAL DE PESTE

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (S. N. P. -D. N.S.)

1

Cargos' de carreira:

Almoxartfe ........•..................................
Dactilógrafo
.
Escriturário
:
.

1
1
3

.Poguísta . ••••••..•.•••••.••••••••••.•..••••••••.•••••••

1
73

Guarda Sanitário
.
..
Médico' Sanitarista ...•...............Oficial Administrativo .............•..................
Trabalhador .............•...................•: ....•..

6
2

Total ................•..•...•••...

13

13

87
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SERVIÇO NACIONAL DE ,TUBERCULOSE

Cargo isolado, em comissão:

Diretor <S. N. T. - D. N. S.)

1

Cargos de carreira:

Almoxarife
Dactilógrafo
Escriturário
""
Médico Sanitarista '
Oficial Administrativo .:
Servente
'

','
'

;

Total

;

,

.
.
.
.
.
.

1
1

.

12

2

5
2

2
2

SERVIÇO, NACIONAL DO CÂNCER

Cargo isolado, efetivo:

Diretor <S. N. C. -

D. N. S.)

1

Cargos de carreira:

Almoxarife

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

1
1

Dactilógrafo

Enfermeiro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escriturário
Médico Sanítartsta
Oficial Administrativo
Técnico de Laboratório
Total..............................

2
2.

2
2

1

12

SERVIÇO DE SAÚDE DOS PORTOS (SEDE)

CarfJ.o isolado,

em comissão:

Diretor <S. S. P. - D. N. S.)

1

Cargos de carreira:

Almoxarife
_
.
Artífice
'
'
.
Dactilógrafo
,
.
EscrituráriO
.
'Foguísta
.
Guarda Sanitário Marítimo
.
Marinheiro
',' ...........................•....
Maquinista Maritimo
.
.
Médico Sanitarista
Oficial Administrativo
.
Patrão
Servente
.
Total

'

.

1
4
1

5

2

8
lO
9
9

3
4

6

20

43
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XVI-O. N. S.-SERVrçODESAúDJ;:
DOS PORTOS
ÜNSPE:r0RIA DE SAÚDE DOS PORTOS NOS ESTADOQS

INSPETORIA DE SAÚDE DOS PORTOS DO ESTADO DO
AMAZONAS -

MANAUS

Cargos ae carreira:
Escriturário
.- ........• ,'
Guarda Sanitário Marítimo
Maquinista Marítimo
','
,'
Marinheiro

Médico Sanitarista

.
.
.
:

"

1

2
2
4

.

.

Total . .-

2

.

8

INSPETORIA DE SAÚDE DOS PORTOS DO ESTADO
DO PARÁ BELÉM

Carços de carreira:

Escriturário
Foguista
-.
Maquinista Marítimo
Maquinista Marítimo" ,.,".".
Marinheiro"
Médico Sanitarista '"
Patrão
O".,

'. .•

o o o • • • •' • • , , , • , ,

o", ,

,

,

,

;' o , • ,

• ,

,

• ,

,

,

,

,

o o.,,,.,"'"

•••••••

o

••

1
2
3
7

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

••

1

o,,,. o

Total

.

4

Escriturário 'o o , , , o o o •• , o o , , o , , , , o o·, o o , • , , , , , • , , , , , , o , o
Guarda Sanitário Mar-ítímc o . . o . . : . , , , , , . . ' . . o . . , o ' o o ,
Maquinista. Marítimo .,' o o , , o o , 'o , '. o , o • o o , , , , , , , , , , , , ,
Marinheiro , , , o o • o o , , , , , , , • , o • o ,
o , , , , , , , o o o •• , ... o • ,
Médico sanitarista , ... ,"'" o., • o o , , , o , ••. , , , , , • , • • o • • • o
Patrão ' o , . o, • • • , " , , , . " •• o o . , ' " o , ' • • • • o • • o o . " . , " "

2

14

INSPE:I:0RIA DE SAÚDE DOS PORTOS DO ESTADO
DO CEARÁ ...... FORTALEZA

Cargos de carreira:

0'0

Total",. o"

1
1
3

,

O,,"

1
2
3

o,'. ' ••••••••••• , '

7

lNSPETORIl\ DE SAÚDE DOS PORTOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE --' NATAL

Cargos de .carreira:

Escriturário " o . , , o • , , , , , ' , o • • , o , " , , , , o , , • • , • o , • o , o o , • o ,
Guarda Sanitário Marítimo ' o , " o o • o • , • , , , , , , ' . , , , O" "
Maquinista Marítimo' " o • • , o.• o , , , , , • ,o o , o , , o o , • o • o , , o o ,
Marinheiro .;", o o , o • • • , , , , , , , , ' • , o , o • , , • ' . ' o , o , , o • o , o o ,
M~dico Sanitarista .'" o , , , o , , • • , , , o , o o • • • , • , , , , ,., , , • , ,

'1

'fatal ... ,,;.,

o • • o • • • , ' , o , . , o o,

0,

•••

1
1

1
2
1

1

2·

4

ATOS

INSPETORIA

DE

DO

PODER

ExIí:curivo

SAÚDE DOS PORTOS no ESTADO DE SÃo
PAULO SANTOS

Cargos de carreira:
Dactilógrafo
Escriturário
Guarda Sanitário Maritimo
Maquinista Maritimo
Marinheiro .. o • • • • • • • • • • • Médico Sanitarista
;
Oficial Administrativo
Patrão

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

Total

'.;.

•••••

o ••• o o ••••••••••
O"

O"

o o ••••••••••••••••••

INSPETORIA DE SAÚDE DOS P,ORTOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO' - RECIFE

Cargos de carreira:
Escriturário
'
Guarda Sanitário Marítimo . o • • • • • • • • • • • • • • • :
Maquinista Marítimo
Marinheiro .
Médico Sanitarista
Patrão

o ••••• o •••••••••••••

••••••••••

o' •.••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o •••

o •••••• o

••• o ••••••••• '.' ••••••••• '.' •• '.' ••••
o • • o • • • o • • • o • • • • • o • • • • • • • :- • •

IN~PETO~' ':E ::::E :D~~: ~~;T~S:~O::~ST~O::::::)
DA BAHIA -

SALVADOR

Cargos de ca:rretra:
Escriturário
Guarda Sanitário Marítimo
Maquinista Marítimo
Marinheiro
'-0 ••••••
.Médíco Sanitarista
Patrão
;

2

o ••• o •••••••• o •

1

o •••••• o •••••••••••• \

"

\

2

3

o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •

.

o • • • • • • • • o"

.·0 ••.. \

INSPETORIA DE :::~ .~~~. ~~~;~~. ~~ ..~~;~~
DO RIO GRANDE DO SUL -

i

RIO GRANDE'

2
2
4

J

~~~~~~.~~. ~.a.r~~.i~~:

Escriturári0
1
Guarda Sanitário Maritimo ..•........................ \
Maquinista Marítimo
Marinheiro
"
.
Médico Sanitarista.
Patrão

I

2
1
4

o ••

o • • • • • • • • ' . ' • • • • .- • • o • • • • • • • • • • • •

O'

0

•• 0

••••••

o o o,• •

0

•••••• 0

•••••••

o • • • • • • • o"

8

1
1

o •.•••

Total ............•..............•....

2

8
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INSPETORIA DE SAÚDE DOS PORTOS DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CORUMBÁ

Cargos de carreira:

Escriturário
Marinheiro
Médico Sanitarista

.
0

2
1

••••••••••••••••••

Total . ~
INSPETORIA DE SAÚDE DOS PORTOS

co

1

o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

2

.

1

2

DO ESTADO

PARANÁ - ' PARANAGUÁ

Cargos de carreira :

Escriturário

Guarda Sanitário' Marítimo
Maquinista Marítimo
Marinheiro
Médico Sanitarista

Patrão ,', .. , ,'

, .. ,

~

"

"

Total ."."
XVII -

"

,
,

,

.
.
.
" .. ".

2
2
3

2

,.

1

' .

2

9

DIRETORIA DO ENSINO COMERCIAL
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (D. E. C,)

, '" ,

, .', .,

, ........•..

1

Cargos isolados, efetivos:

Fiscal

14

Cargos de carreira:
Arquivista ,
, , . " .. , , , .. , . , , . "
,
.
Dactilógrafo ",
".,
,
"., .. ,.'.,
.
Escriturário
,,
,
,
, , . , .. , .. ,
,.
Estatístico Auxiliar
,., .. "."
,
,', .. "
Oficial Administrativo .,., .. ',.,' .. ,
,.,., .. ~ "
Técnico de Educação ,;-.,
,.,',.'."
, .. ,
, .

14
6

I

I

Total
XVIII -

1
4

15
14

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL

4

14

DIRETORIA

Cargo isolado, em· comissão:

Diretor (D. E. I.)

, .. ,

,

'

,..........

1

Cargos. isoladas, efetivos:

Técnico de Educação

..

4

Do

Atos
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EXECUTIVO
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Dactilógrafo

\

Perm ,

Sup.

.
.
.

2
4
3
9

.

19

D. E. L) . ..... ...........•......

1

Escriturário
Oficial Administrativo
Técnico de Educação

"

,
'

Total,
ESCOLA TÉCNICA NQCIONAL

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (E. T. N. -

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
Professor

(Educação Física'- E. T. N. - D. E. I.)
(Português -'- E. T. N. - D. E.!.)
(Psicologia Educacional- E. T. N. - D. E. I.)
(Matemática-E. T. N. ,...---D. E. I.)
(CIências F sícas e Natura.ia '_ E. T. N.

-D.E.I.)

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

'"
---,o

D. E. L)

E. T. N. - D. E. l,)

(Física e Eletrotécníca - E. T. N. - D. E. L)
(Química
E. T. N.
D. E.!.-) ....._.....
(História Natural --E. T. N. -'- D. E. L)
(Educação Doméstica - E. T. N. - D. E. I.)
(CantoOrfeónico-E. T. N. ':"-D. E.!.)'..
(Desenho Ornamental - E. T. N. - D. E. I.)
(Corte e Costura - E.,T. N.
D. E.!.) .,
(Desenho de' máquinas e de eletrotécntca

_ E. T. N. -

---,o

---,o

---,o

D. E. 1.)

Professor (Desenho e Arquitetura - E. T. N..- D. E. I.)
Professor (Desenho de Móveis - E. T. N. - D. E.-I.) ..
Professor (Higiene Industrial, Organização do trabalho
e Contabilidade Industrial -'- E. T. N. - D. E. I.)
Professor (Mecânica geral aplicada, noções de grafestitica de materiais - E. T. N . - D. E.!.)
Professor (Máquinas e Motores
E. T. N. ....:... D. E. I.) ..
Professor (Construção Edifícios - E. T. N. - D. E I.) .
Professor (Topografia, desenha cartográfico, topográ
fíco e de obras d'arte
E. T. N'.-D. E. I.) ....
Professor (Desenho de tecidos - E. T. N. - D. E. I.) ..
Professar (Desenho Artístico - E. T. N. - D. E. I.)
Professor (Estilo e composição - E. T. N. - D.,E. l.)
Professor (Construção de pontes e estradas - E. T. N.
c-.

c-e

-

D. E. L)

'"

'"

Professor (Trabalho em diferentes espécies de materiais - E. T. N. - D. E. I.)......
Professor (Chefe do Curso de Fundição - "Fundição"
-E. T .. N. -D.E. 1.)

7
1
6
2

(Geografia e História - E. T. N.
(Inglês - E. T. N; -r-; D. E. 1.)
(Francês -

5

Professor (Chefe do Curso de Serralheiro e Serralheria - E. T. N. - D'. E. I.)

"Forja

3
1
1

1

1
1
1
·3
5
1
2
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

4
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Professor .(Chefe do Curso de Mecânica de. Máquinas
...,...- "Construção. e Montagem de Máquinas" E. T. N. -

D ..E. I.) .......................•...•

Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Mercenaría" - E. T. N. - D. E. I.)
.
Professor. (Chefe do, Curso de Máquinas e instalações
elétricas - "Construção de motores, máquinas e
aparelhos elétricos - E. T. N. - D. E. I.) .. , ...
Professor (Chefe do Curso de Aparelhos Elétricos e Telecomunicações ~- "Construção de -aparelhos parà
telecomunicações e rádio" - E. T. N. -D. E. I.)
Professor tóncre do CUrso de Carpíntaría - "Esquadrias e escadas" -

E. T. N. -

D. E.

1.) ••...•••

Professor (Chefe do Curso de Alvenaria e revestimento
...,...- "Alvenaria enr pedra e ,tijolo e revestimento"

1
1
1

1
1

-I

1

prof~~; 6h~~ doDC~s;'~e'·pillt~~~·:.:...·":pilltu~~' 'del

1

prof;s~; r6h~fe.....:d~·l~ir:(/d'e' 'é~~ârtlié~':":::' ;'M~d~ia:l
gem" -. E. T. N. - D. E. T.)
, .. ','
Professor (Chefe do Curse de Alfaiataria - "Corte el
costura" -E. T. N. - D. E.!.)
.

1

-E. T. N. -D. E. I.)

.

Sup.

Professor (,'Chefe do, CUrso de ,Cantaria artística
"Oantàrfa, marmoaría e estereotomía da pedra"
liso,

letreiros,

cartazes

e

figuras

decorativas"

Professor (Chefe do Curso-de Corte e costura,- "Corte
e Costura" - E. T. N. - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e encadernação - "Impressão -e pautàçâo" '- E. T. N.
-

D. E. I.) ............•.........................

Professor (Chefe do Curso de Chapéus, Flôres e Ornatos·-:-·"Confecção de chapéus, flôres e ornamentos"
-li:. T. N.'-D. E. l.):

·

.

Professor (Chefe do Curso de Gravuras e Fotogravura
- E. T. N. - D. E. I.) ...•...................
Professor (E. T. N. - D. E. 1.) ••••••••••••.••••••.•

1
1
1
1
1
1
6

Cargos de carreirá:
Almcxartfe

'

.

Bibliotecário Auxiliar
Dactilógrafo
.-

:

.
.

'.'

Dentista

.

Desenhista
Escrtturárío
I,;?p.etor de Alunos

.
.
.

;

Médico .......................................•........

Oficial Administrativo

Servente

1
1
2

1
1
3
5

1

.
.

2

Total ..•..........................

37

'

4

10
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ESCOLA TÉCNICA DE MANAUS

Cargo isolado, em, comissão:

Diretor (E. T. Manaus _ D. E.!.)

.

1

(Educação fisica - E. ,T.. Manaus - D:E. l.)
(Portugu'ês-E.T. .Manaus
D. E. I.) ...
(Matemática - E. T. Manaus c-- D. E.!.)
(Ciências físicas e naturais -' E. T; Manaus
E.I.)
..
(Geografia e História - E.T. Manaus

2
2
3

E. L)

..

2
1
1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-D.
Professor
~D.

c-c

;

Professor (Inglês -

2

E. T.,Manaus - D. E. l.)
.
Professor (Francês -.E. T. Manaus - D. 'E. I.)
.
Professor (Física e eletrotécníca ......:. E. T. Manaus
-

D. E.!.)

.

1
1

-

D. E.!.)

.

1
2
5

Professor (Quimica - E. T. Manaus - D. E. l.)
.
'Professor (Educação doméstica E. T. Manaus
Professor (Canto Orfeôrrlco - E. T. Manaus - D. E. I.)
Professor (Desenho ornamental - E. T. Manaus) ...

-:1

2

.

1

professor (Mecânica geral e aplicada, noções de grafostática e resistência de materíaís - E; T. Manaus - D. E. l.)·
'
;
.
Professor (Higiene industrial, orgarrízaçâo do trabalho
e contabilidade industrial _ E. T. Manaus -

1

profi~s?;. ~:~;~~~~. ~ái~;U.~s.. ~:.. ~~~~r.o.t~~~i~~. .
Professor (Desenho de móveis -

E. T. Manaus-

D. E. l.)

D. E. l.)

..

Professor (Chefe do CUrso de Serralheria - "Forja
e Serralheria" -·E. T. Manaus - D. E. I.) ....
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. T. Manaus - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "Sapataria" - E .T. Manaus - D. E. I,)
; .
professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. T. Manaus - D. E.!.)
'
Professor (Chefe do CUrso de Tipografia e encader-I
nação - "Impressão e pautaçâc" _ E. T. Manaus

profess~r ~Ch~f~ á;' Cürfiô ~iê C~l:t~ e'c~~tür~ .; ~'·6;;té

E. T. Manaus - D. E.!.)
1
Professor <Chefe do Curso de Chapéus e flôres -' "Oon. fecção de chapéus:' - E. T. Manaus - D. E~ I.) ..

Almoxarife

ES9r~turário

.

..

~~~~~~.~~. ~~~~~~:~~
.'

I

"

·

Oflcíal Admlníetrativo ...............•.........,

Servente

1
1

I
I
I
1 I
I
I

1

1

e Costura" -

.

1

·1

.
.

1

f

I

1 I
1
1
1

1

Total

II

40

I
I

f

I

1

1

ATOS

352

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

1- - - - - Sup .

\ Perm .

ESCOLA ,TÉCNICA

DE

sxc

LUÍS

Cargo isolado, em comissão:

Diretor, (E.T. São Luís -

D. E. L)

,",

.

1.

Cargos isolados, efetivos:

(Educação Física - E~ T. São Luís ~ D. E. L)
(Português c-. El.·T .. São Luís - D. E. I.) ,.
(Matemática-E. T. SáoLuís-D. E. l.) .
(Ciências físicas e naturais - E. T. São Luís
E. I.J
.
(Geografia' e História - E. T. São Luís
-'n. E. l.>
.
Professor (Inglês - E. T. São Luis - D. E. L)
.
Professor (Francês - E. T. São Luís - D. E. L.)
.
Professor (Física e .letrotécníca - E. T. São Luís
- D. E. L)
.
Professor·(Química-E. T. Sãc Luis
D. E. L)
.

2
3
3

Instrutor
Professor
Professor
Professor
- D.
Professor

2
2
1.
1.

D. E.

E.

T.

São

E.

T.

São

I.)

Luís
.
Luís

D. E.

I.)

I

4

.

I

2

.

1.

.

1.

Professor (Higiene índustrfal, organização de trabalho e contabilidade industrial - E. T. São Luís
-

I

2

Professor (Desenho de máquinas e de eletrctécnlca
- E. T. São Luís - D'. E.!.)
.
Professor (Desenho de arquitetura - E. T. São Luís
. - D. E. L)

II

1.
1.

c-c

Professor (Canto Orfeônico
D. E. I.)
Professor (Desenho ornamental

I
I

Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja
e serralheria"- E. T. São: Luís - D. E. l.) .....
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. T.
São Luís' - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria -'- "Marcenaria" -- E. 'T. São Luís - D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "Sapataria" - E. T. São Luís - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do CUrso de Alfaiataria - "Corte
e costura" -,. E. T. São Luís - D. E. l.)
-..

1.

Total
;ESCOLA TÉCNICA

DE

1.
1.

D. E.

r.i

I
I

j

, 1.

.
.
.

1.
1.

.

34

I

II
2
2

RECIFE

Cargo isolado, em eomusõo:

Dlretor·(E. T. Recife -

I

1.

Cargos de carreira:

Escriturário
Oficial Administrativo
Servente

I
I
I

1.

I

ATOS

DO

PODER

EXECUrIVO

353

Lotaç ão

I\

Ferro.

I
I

Cargos isoZados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor

(Educação física - E. T. Recife - D. E. L) •
(Português - E. T.. 'Recife - D. ,E. L)
.
(Matemática - E-. T. Recife - D. E. L)
.
<Ciências físicas e naturais - E. T. Recife

D. E. oI.)

'"

2
3
3

D. E. L)

2
2
1
1

.

1
1
2

Professor (Química - E. T. Recífec-. D. E. I.) .,
.
Professor (Canto Orfeôníoo - E. T. Recife - D. E. L) .
Professor (Desenho 'Ornamental
E. T. Recife
D. E. L)
:
.
Professor céDesenho de, máquina e de eletrotécníca
- E. T. Recife - D. E. l.)
.
Professor (Desenho de arquitetura - E. T. Recife
~ D. E. L)
.
Professor- (Desenho de móveis - E. T. Recife - D. E. L)
Professor (Topografia, desenho cartográfico, topográfico
e de obras de arte - E, T. Recife c-. D. E. L) ....
Professor (Higiene industrial, organização do trabalho e contabilidade industrial - E. R.Recife
-

D. E. I.)

11

11

.

Professor (Geografia e 'História E. T. Recife
D. E. I.)
.
Professor (Inglês - E. T. Recife - D. E. L)
.
Professor (Francês ----: E. T. Recife - D. E.!.)
.
Professor (Física e eletrotécnica- - E . T. Recife
~

Sup.

I
I
I

5

2

1
1

I

1

.

Professor (Chefe do Curso de Fundição' - "Moldaçâo,
fundição de ferro, bronze e outros metais" - E. T.
Recife '- D. E. 1.)'
.
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de máquinas
- "Construção e montagem de .máquinas - E. R.'
Recife-D. E. l.)
~ .. ,
.
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - -"Forja
e Serralheria -'- E. T. Recife - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. R. Recife - D. E. L)
.
Professor <Chefe do Curso de Carpintaria - "Esquadrias e escadas" - E. T. Recife - D. E. 1.) ..•.
Professor (Chefe do Curso de Pintura - _"Pintura
de Itso, letreiros, cartazes e 'figuras decorativas"
- E . T. Recife - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de -Tipografia e encadernação - "Impressão e pantaçâo" - E. T. Recife
- D. E: I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Gravura - "Fotogravura" - E. -T. Recife - D. E. l.)
.

1
1
1
1

\

I
I

I

I

1
1
1

1
1

Cargos de carreira:

Almoxarife
Escriturário
Oficial Administrativo
Toti11
Cal. das Leis - VoI. VIII.

;

" ....

1
2

.

42

1

Fls. 23

ATOS

1154

DO· PODER.

ExEcUTIVO

I

I1 -Lotação
---

I

ESCOLA-- TÉCNICA

DE

SUp.

Perm.

SALVA]}(}R

Cargo isolado, em/ comissão:

Diretor (E. T. Salvador -

D. E. L)

,.

1

(Educação Física - E. T. Salvador - D.E.I.)
(Português - E. T. Salvador - D. E. l.) ...
(Matemátíca c.. E.:T. Salvador - D. E. I.) .
(Ciências físicas e 'naturais - E. T. Salvador

3
3

Cargos isolados. efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-

D. E. L)

.

Professor (Geografia e História - D . E. L)

.

D.· E. L)

..

Professor (Química - E.T. Salvador - D. E. L)
.
Professor (Canto" Orfeônico
E. T. Salvador
-D. E. l.)

..

Professor (Desenho ornamental - E. T. Salvador
~ D. E. L)
.
Professor (Desenho de máquinas e eletrotécníca -.,...E. T.
Salvedor
D, E. I.)
.
Professor (Desenho de arquitetura - ' E. T. Salvador
c-c

-

D. E. l.)

Professor
- D.
Professor
. Professor

2

E. T. Salvador

Professor (Inglês - E. T. Salvador - D. E. L)
.
Professor (Francês - E. T. Salvador - D. E. l.)
.
Professor (Física e Iectrotécníca - E. T. Salvador
~

2

.

(Desenho de móveis E. T. Salvador
E. L)
:
..
(Revestímento
E. T. Salvador - D. E. I.) .
(Construção de edifícios - E. T. Salvador
c-.

-

D. E. r.)

.

-

D. E. L)

.

Professor (Higiene índustrtal, organização do trabaL110 e contabilidade industrial - E. T. Salvador
Professor (Chefe do Curso de Fundição -.,... "Moldação,
fundição de Jerro, bronze e outros metais" - E. T.
Salvador - D. E. l.)
'
'
.
Professor <Chefe do Curso de' Serralheria - "Forja
aSerralherta" - E. T. Salvador - D. E. l.) ....
Professor (Chefe do CUrso de Mecânica de máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. T.
Salvador - D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de' Pintura - "Pintura
de liso, letreiros; cartazes e figuras decorativas"
- E. T. Salvador - D. E. I:)
.
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "Bapataría" - E. T. Salvador i--. D. E. L)
.
eróreeeor xcnere do CU1'SO de Alfaiataria"":"" "Corte e
Costura" - E. T. Salvador - D. E.!.)
.
Professor' (Chefe do Curso. de Tipogra.fia e encadernação - "Impressão e pautaçâo" - E. T.· Salvador - D. E. I.)
,
.

2
1
1
1
I

2
4

2
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

II

I
I
I
1

I
I
I
I
I

1

ATOS'

DO

PODER

EXECU.rivo
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Lotação

Perm,
professor (Oheíe do Oursocde GT8,VUm -

"Fotogra-

vura" - E. T. C~S,IV8.c\Gl· -~ D. E. I.)
Professor (Chefe (~O
de 1iCarcenaria -

~lmoxarife

1

I

~~'~~~~'.~~.~C:).'I.'~~1".~:

Escrtturárío
Oficial AdministrativoServente

\

,

.
.

I
1

D. E. l.)

I

Cargos ísokuloe, efetivos:

I

1

4
4

prOfess~l~ k~ef~)ra~f~~.. : .. ~i.S.t~~~~ .. ~ .. ~', ..~: .. ~i~~~'~~11
Professor (Inglês - E. T. Vitória - D. E.!.) .. ,.,.
Professor (Francês - E. T. Vitória - D. E. I.) "'. \

2
I
I

prófesS~r ~~i~~ia.s ..f~~~~~~.~.~~:~~.~:~.. . ~:.." . ~l.~~~'~~l

?::.

profess~5'. ~~sii~) ~ .. :~~t.r~.t~~~~i~:. . '~..#~'••
~i~~~'~~l
Professor (Química - E. T. Vitória - D. E; l.) ....
Professor (Canto Orfeôníco - E. T. Vitória - D. E. L)
Professor (Desenho ornamental _
E. T. Vitória
-

D. E, l.)

.

-

D, ·E. !.)

'o,

Professor (Desenho de máquina e de eletrctécníca
- E.. T.Vitória-,D. E. l.) ,.,
.
Professor (Desenho de móveis E. T. Vitória
Professor (Topografia desenho cartográtícc, topográãíco, e de obras de arte E. T. Vitória
-D.E.I.)
,
:
1'
Professor (Hig.1cne industrial, organização do trabalho e vcontautlídade industrtal. E. T. Vitória
.

Professor (Chefe do Curso de Serralheria -r- "Forja
c-Serralheria' - E, T. Vitória - D. E, l.) .....

Professor (Chefe do Curso de mecânica de máquinas
- "Construção e montagem de máquinas'; - E. T.
Vitórta .. .0- D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de. Mercenaría - "Marcanarta" ,-E~ T. Vitória-Do E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Artes do COUl'O - "Sapataria" - E. T, Vitória - D. E. 4.) ' ... , ..... , ..

,

I

'Instrutor (Educação Física - E. T. Vité~ia - D. E. L)
Professor (Português-E. T. Vit6ria-D. E. l.) ..' .
Professor (Matemática-E. T. VitÓl'13,-'D. E. I.)
,1

- D . E. l.)

1

43

II

DE VITÓRIA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. T. Vitória -

1

.

TÉcprrCA

1
2
1

i •••••••••••••••••••••

Total
ESCOLA

1

.

"Mar-

-D. E. L) ~"""""

cenaria-E .. T.

Sup.

2

I

I
I
1
2 I

1
1"

I
I

I
I
I
4 I
I
2 I

2

1
I

·1

I
I
,I

,

I
I
1 I
I
1
1
1

)
I
I

I

-
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ATOS

DO

PODER

EXECUTn.'O

Lotação

I
I
I Sup.
I
I

Perm .
Professor (Chefe do Curso de 'Alfaiataria "Corte
e costura" - E.T. Vitória - D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e Encadernação - "Impressão e pautação" - E. T. _Vitória

1

II
I

.

1

Almoxarife
"
Escriturário
Oficial Administrativo

.
.
.

1
1
1

Total

.

39

- D . E.!.)

Cargos de carreira:

ESCOLA

TÉCNICA

DE

I(
I
I
I

I

CAMPOS

I

Cargo isolado, em comissão:

,1

Diretor (E. T. Campos-Do E. 1.)

1I

1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Educação-Física - E. T. Campos -D.E.I.(

1
2
2

Professor (Português - E. T. Campos - D. E. I.)' .'
Professor (Matemática - E. T. Campos --..-.C. D. E.!.) .
Professor (Ciências físicas e naturais - E. T. Campos
-D.E.I.!

.

Professor (Geografia e História -

E.

T.

1

.

Professor (Canto Orfeôníco - E. T. oamóos - E. T.
Campos - D. E. I.)
'
.
Professor (Desenlao ornamental E~
T. Campos
-D.E.I.!

1

.

2
1

Professor (Inglês ~ E. T. Campos - D. E. I.)
.
Professor (Desenho de máquinas ede eletrotécníca
E. T. Campos - D. E.!.)
..
Professor (Desenho de arquitetura e de móveis ---,- E.T.
Campos - D. E. l.)'
.
Professor (Higiene industrial, organização do trabalho e contabilidade industrial :- E. T. Campos
- D . E.!.)

Professor (Francês -

1
1

.

E. T. Campos -

D.,E. I.)

I

1

Campos

D. E.!.)

I
j
II

1

profess~. [íSi~) .~. ;~1~~~~~~~~1~~~ .. ~ .. ~: .. ::.. ~~~~~:I

Professor (Química - E. T. Campos - D. E. 1.) ."
Professor <Chefe do 'Curso de Fundição - "Moldação,
fundição de ferro, bronze e outros metais" - E. T.
Campos --'-D. E.!.)
;
,
;
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja
e Serralheria" - E. T. campos - D. E. L) ....
Professor <Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas - "Construção e montagem' de máquinas"
E. T; Campos - D. E. I.)
.
Professor '.(?,hefe do Curso. de' Marcenaria, r-r "Marcenana - E. T. Campos - D. E.!.) ...'......

I

II

I

1
1

II

1
1

I

1
1

I

II

1
1

I

II
I
I
I
I

ATOS

,DO

PODER

357

EXECUTIVO

Lotação

!

Perm,

Sup •

I
Professor (Chefe do Curso de Carpintaria - "Esquadrias e escadas" - E. T. Campos - D. E. L) ....
Professor '(Chefe do Curso de Pintura - "Pintura
de liso, letreiros, cartazes ei f'íguras decorativas"
- E . T. Campos-Do E. r.:
1
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro v-, "Sapataria" - E. T. Campos - D. 'E.!.)
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. T. Campos - D. E. L) ... .... ...
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e Encederna- .
çâo - "Impressão e pautaçâc" - E. T. Campos
-

D. E. I.)

1

I

1

II

1

I

1

I

1

I
I

Cargos de carreira:

Almoxarife
Escriturária
Servente

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

1
1

.

I

Total

29

ESCOLA TÉCNICA .DE

SÃO PAULO

Diretor (E. T. SãoPaulo-D. E. L)

1

Cargos isolados, efetivos:

Física -

E.

T.

São

Paulo

-D. E. I.)

..

Professor (Português - E. T. São Paulo - D. E. L) .
Professor (Matemática - E. T. São Paulo - D. E. L)
Professor (Ciências físicas e naturais - E. T. São
Paulo-D. 'E. I.)
:
..
Professor (Geografia e História - E. T. São Paulo
-

D. E. I.)

rPofessor
Professor
Professor
- D.
Professor
Professor
-

.

(Inglês - E. T. São Paulo - D. E. L)
.
(Francês - E. T. São Paulo - D. E. L) ..
(Física e eletrotécníca - E. T. São Paulo
E. I.)
..
(Química-E. T.SãoPaulo-D. E.!.) ..
(Canto Orfeôníco - 'E. T. São Paulo

D. E. I.)

.-

Professor (Desenho ornamental -

D. E.

.
E. T. São Paulo

I.)

.

Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécnica
- E. T. São Paulo - D. E. L)
.

prbf~s~. We~~rh.~. ~.e.. ~~~:~~ ..~ . ~' .. : '.. ~~~ . '~~~~~I
Professor (Construção de edifícios -- E. T. São Paulo
_D. E. I.l

Professor (Topografia,

desenho

I
I
I

Cargo isolado, em comissão:

Instrutor (Educação

II

cartográfico,'

~

.

2
3
3
2
2

1
1
1
1
2

5
2
1
1

tOPo-I

grág~QE: I~i ~~~~~ ..~~. ~~~~.~.. ~: ..~:. ~~~. ~~~~~

1

I

2
2

ATOS

358

DO

PODER

ExECUTIVO

Lotação

(1------I
I Perm.

Sup.

1

trata··1

Professor (Higiene industrial, organização do

~OD~ ~o.n}~~il.i~~.~~ .~~~~~~·i.8:1.~..~:. ~~', .~~~. ~~~:~l
Professor (Chefe. do CUrso de Fundíçãc "Molda-]

1

ção, fundição de ferro, bronze e outros metais"]
1

1

D. E. I.) ..... i

1

Professor (Chefe do Curso de Mecãnícavde rn{ccgünasj
- "Construção e montagem de máqnínas" - .8. T. i
São Paulo - D. E.!.)
!
Professor ,,(Chefe do <:;::trs.? ,,~.~ Iwa:_T811\:~t:i .·i_a - "lVIa~'Ce"I'

1

-

E. T. São Paulo -

D. E.

r.)

Professor (Chefe- do Curso de Serralhería .----,- "Forja ej
serralheria" -

E. '"1;. Sà6 Paulo -

nana - (E. T. São Paulo - D .
1.)
Professor (Chefe do Curso de Cerâmica -

.

.;.:.J.

ção" - N. T. São Paulo

~

D. E."1.)

\

~:!\{!,~l;f~ ::::: ~argOS:de:carreir~::::::::::::::::::: II
Oficial Administrativo
Servente
Total
. ESCOLA TÉCNICA

I
1

:

·

:

1

DE CURI'l'IBA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. T. Curitiba-Do E. L)

~.'

.

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
Professor
-

D.

-

D.

Professor
Professor'

(~d~~~2.8,?,Fís\~a~ ~.~ 7..:.,g~ritiba - D:E.I.)
(Po.'H. cÓi.1.o.8-"",-,. '1. vU,__co'_:,"o-D.,E. l.) ...
(Matemática - E. 'I'. Ourrcrba - D. E. L)

!I
I

(Francês
E. T. Ourttíba c-c D. E. r.: .-.:.
(Geografia e História E. T. Ourltíba
E. 1.) .•......................•.....••.••..
(Inglês - E. T. Curitiba - D. E ~ L)
.
(Ciências físicas e naturais - E. T. Curitiba I
E. 1.)
[
(Química - E. T. Curitiba - D. E. l.)
1
c-c

Professor
Professor (Pisica e eletrotécníca -

T.

Curitiba

-D.E.I.)
:
Professor (Hístóría Natul'al- E. T. Curitiba -

.
D.RI..)

Professor (Educação "Doméstíca -D. E. I.)

E.

E . T.

Curítíba
.

Professor (Canto Orfeõnlco - E. T. Curttíba - D. E. I.)
Professor (Desenho ornamental E. T: Curitiba.
-

D. E. l.)

.

Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécníca
- E . T. Curitiba-Do E.!.)
1
profes.sg.

1

"Decora-

~el~)h.o...~~ .. ~~~~~~ ..-:: .. ~: r- ~ •• ~~l:i~~~~

1

1
1

2

1
1
1

Aros DO PoDER EnC1JTIVO

\

Lotação

11 - - - : -_ _

I

Professor
lho e
- D.
Professor

(Higiene industrial, organização do trabacontabilidade industrial - E. T. Curitiba
E. L)
(Mecânica geral e aplicada -'Noções de grafcstátdca e resistência dos materiais- E. T. Curitiba - D. E. L)
,..........................
Professor (Máquinas e motores - ,E. T. Curitiba
-

D. E. l.)

'"

Professor (Chefe do Curso de Fundição - "Fundi.
ção" - E. T. Curitiba - D. E.!.)
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja
e Serralheria" - E. T. Curitiba - D. E.!.) .. ;..
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de máquinas
-, "Construção e montagem de máquinas" - E. T.
Curitiba - D. E. I.)
'
'...
Professor, (Chefe do CUrso de Marcenaria- "Marcenaria" - E. ,T. Curitiba - D. E.!.)
'"
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "sepataria"-E. T. Curitiba-Do E. I.)
Professor (Chefe do CUrso de Alfaiataria - "Corte
e costura" - E. T. Curitiba - D. E.!.)
Professor (Chefe do Curso de 'I'ípografía e Encadernação - "Impressão e pautação" - E. T. Curitiba
-D.E.l.)

1
1
1

1
1
1
1
1
1

:.......................

1

Professor (Chefe do Curso de Corte e Costura ---:- "Corte
e Costura" - E. T. Curitiba - D. E.!.) .•.... ...

1

Cargos de carreira: .

Almoxarife
Escriturário
Oficial Administrativo

•

•

o o • '.

o

1
2
1

;........ .•....

47

o o. •
o •••• o ••••• o •• o •• o •
o o •

o ••

00 ••

Total

o

•

•

•

ESCOLA TÉCNICA DE PELOTAS

Cargo' iso7ado, em comissão:

Diretor (E. T. Pelotas-Do E. L) ............•••.•..

1

Cargos de carreira:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-D.
Professor
-

(Educação Física - E. T. Pelotas - D. E. 10)
(Português - E. T. pelotas - D. E. :l.) ...
(Matemática - E. T. Pelotas - D. E. r.) o'
(Ciências físicas e naturais - E. T. Pelotas
E. l.)
;...........................
(Geografia e História - E. To Pelotas

D. E. L)

Sup.

P€xm.

2
2
2
2

................•....................

2

Professor (Canto Orfeôntco - E.T. Pelotas - D.E.I.)
Professor (Desenho ornamental E. T. Pelotas
--' D. E. L)
:............................
Professor (Chefe do Curso .de Fundição _ "Moldação,
fundição de ferro, bronze e outros metais" - Eo T.
Pelotas - D. E. l.) ..•........•..•..•...••. ..•••.

2
3
1

I

360
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Lotação

11

III . Perm.
~

Professor (Chefe do curso de Sêrralherta
e Serralheria" -

E. T. Pelotas -

"Forja

D. E. 1.)

1

.

Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. T.
Pelotas - D. E. -I.) .
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Maresnaria"- E. T. Pelotas - D. E.!.)
,
.
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Automóveis
- "Motores de combustão interna" - E. T. Pelotas-Do E. l.)

SUl'.

,

1
1
1

.

Professor <Chefe do Curso de Máquinas e instalações elétricas - "Instalações elétricas" _ E. T. Pelotas
-

D. E. 1.)

1

.

Professor ;(Chefe do Curso de Aparelhos elétricos e
tele-comunicações. "Aparelhos elétricos" - E. T.
Pelotas"'- D. E. l.)
,
,
Professor (Chefe do Curso de Carpintaria - "Esquadrias e escadas" ~ E. T. Pelotas - D. E. 1.) ' .. ,
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "Sapataria" - E. T. Pelütas~ D. E. 1.) .... .-....•
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. T. Pelotas - D . E. l.).o Professor (Chefe do Curso de Tipografia e .Encadernaçâo - "Impressão e pautação" - E. T. Pelotas
nação - "Impressão e pautaçâo" - E, T. Pelotas
-

D. E. 1.)

1

I

1

I

Cargos de carreira:

Almoxartfe
, .. o. , o. o, . oo. , o. , , ... , oo. , o. , o.. , , .. , .
Escriturário
". o
.'0. o,. o
o
o., 0 " ' 0
Oficial Administrativo ..... o,. o.. , .....
o
Zelador " " 0
',o," o..
o

o,

o

o

o.,

o

o,,

o

o

•••

o

••

o

,

••

o

o".

o

o,

o

o.,

o.

o"

Total .". o o.. , , . ,c;
o

•

o

o,.

,

•••

o

o""

•• , , •

,

o

••

o

,

••••

o.. , .....

E8C üLATÉCNICA DE BELO HORIZONTE

Diretor

(~.

T, Belo HOrizonte - D, E. 1.)
Cargos isolados, efetivos:
.,'

Instrutor (Educação, Física' -

.

I

E. T. Belo Horizonte \

pi-óIess;>; (~ôrt~~nê~ ~'Ei.: T': B~l~' H~~i~'~~té ::..ri. E" i:) \
Professor (Matemática
E. T, Belo Horizonte
s.: D. E. I.)
.
Professor (Ciências Físicas e Naturais·- E. T. Belo
Horizonte _

D, E. L)

Professor (Geograftae História -

o

••

o

••

o

o

•••••••••••

E. T. Belo Horizonte

I

profess~o (~ngJê~ .:E',' T" 'B~i~ °iio·r.·i~ó~te'~' ri: E:'·Í.\

Professor (Francés

e-c

E. T. Belo Horizonte-D, E. l.)

1

~

I

1
1I

1

30

o

Cargo isolado, em comissão:

:I
I
I

,I
~I
1

2

iI
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Lotação

\

Perm.

SUl).

\
'rofessor (Física e eletrotécníca - E .. T. Belo Horizonte
-

D. E. I.)

.

1
1

.

1
2

Professor (Química '-- E: T, Belo Hortzontec-. D.E.I.)
Professor (História Natural - E. T. Belo Horizonte
- D. E. I.)
,
Professor (Canto Orfeôníco -

E. T. Belo Horizonte) .

E>rOfess~., (~.esi~h~ .o.r~~~:~~~~,.~ .~'. :'. ~~l.o. ::~~:~~1~~~1

Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécnica E. T. Belo Horizonte - D. E. Belo Horizonte
- D. E. I.)
.
Professor (Desenho de móveis - E. T. Belo Horizonte
-

D. E.

I.)

.

Professor (Hígfene industríal, organização do ttrabalho
e contabilidade Industrial - E. T. Belo Horizonte
-D. E. I.)
,
.
Professor (Mecânica geral e aplicada, noções de grafostática e resistência de materiais --'- E. T. Belo Hoí-ízonte - D. E. l.)
.
Professor (Chefe do Curso de Fundição - "Fundição"
-E. T. Belo Horizonte-D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso. de Máquinas e instalações
elétricas - "Construção e preparação de máquinas elétricas
E. T. Belo Horizonte - D. E. I.) .
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja e
Serralheria" - E. T. Belo Hortzonte e-. D. E. I.)
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. T.
Belo Horizonte - D. E. I.)· .. '
1
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. T. Belo Horizonte - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Carpintaria - "Esquadriaseescalas"-E. T. Belo Horizonte-D. E. I.)
-t-'.

I

Cargos de carreira:

~~gfóa:;~~o .:::::::::: :'::::::::::::::::::::::: :.:::::::1
~~~~~~:r~~.:::::::

.:; .:: :,::::::::::::::::::::::::::::!
Total

.

1
1

I,)

I
I
II

1

I
I
I
I

1

I

1

1

II

I
I
I
1 I
I
\
1

1

11

1 I
1 I
4 I

I

38

II
\

Cargo iso.lado, em. comissão:

D. E.

II
II

I
I
I
2 I
1

ESCOLA TÉCNICA DE. GOIÂNIA

Diretor (E. T. Goiânia -

I

.

\
I
I
1 I

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Educação Física - E. T. Goiânia - D. E. I.)
Professor (Português - E. T. Goiânia - D. E. l.) ..
Professo!' 'Gv!ate:rr.á.tica - E. T -. Goiânia - D. E. l.) .

2
2
2

4
4

ATOS'

DO

PODER

ExEcUTIVO

Lotação
Perm,

Professor (Ciências físicas e naturais - E. T. Goiânia
_ D. E. I.)
.
Professor (Geografia e História - E: T., Goiânia

2

-

D. E. I.)

..

2
2

-

D. E. I.)

.

2

"0 ••••••••

2

Professor (Canto orfeôníeo - E. T.Goiânia - D.E.I.)
Professor (Desenho ornamental E. T. Goiânia
Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécníça
- E. T. Goiânia - D. E. I.) .,
Professor (Desenho de móveis E. T. Goiânia
-

D. E .. I.)

.

1

-

D. E.

r.:

.

1

Professor (Higiene industrial, organização do trabalho e contabilidade industrial - E. T. Goiânia
Professor (Chefe do Curso .de Fundição - "Moldação,
fundição de ferro, bronze e outros metais"
-. E. T. Goiânia - D. E. L)
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja
e Serralheria" - E. T. Goiânia - D. E. I:) ....
Professor (Chefe, do Curso de Mecânica de Máquinas
-!'Construção e montagem de máquinas" --:- E. T.
Goiânia - D. E. l.)·
.
Professor (Chefe do CUrso de Alfaiataria - "Corte e
costura" - E. T'. Goiânia - D. E. I)
.
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e encadernação - "Impressão e pautaçâo" - E. To Goiânia
00 • • • • • • • • • • •

-

D. E .1.)

..

Professor (Chefe do Cursa de Máquinas e instalações
elétricas - E. T. Goíânía - D. E. L),
.
Professor (Chefe do Curso de Aparelhos elétricos e de
telecomunicações - "Aparelhes elétricos -'E. T.
Goiânia - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do CUrso de Corte e costura - "Corte
e costura" - E. T.' Goiânia - D. E. I.) o o • • • • • • •
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro - "Sapataria" - E. T. Goíânía c--, D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. T. Goiânia - D. E. L) .......•.

SUp.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cargos de carreira:

Almoxarife
~
o •• o o o' o •••••••••••••
Bibliotecário '" 'o o • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o •
Oficial Administrativo ..

servente

o •••••••••••••••••• "

•••••••••

o. o o • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ' "

o • • • • o • o.

Total .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o

00

o

ESCOLA INDUS'rRIAL DE BELÉM

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. l. Belém - D. E. I.)·

..

1
1

1
32

1
1

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

363

Lotaçãb
Perm.

Car90s iso!ados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-

(Educação Física - E. I. Belém - D. E. I.)
(Português - E. l. Belém - D. E. I.) ....
(Matemática _ E. L. Belém - D. E.' I.) '"
Ciências físicas e naturais - E. - L. Belém

D. E. L)

Professor (Geografia
-

D. E. L)

-

D. E. L)

e

História

-

E.

'"
I.

1
2

2

'.'

1

.

1
1

.

2

Belém

Professor (Canto Orfeôníco --:- E. I. Belém - D. E. I.)
Professor (Desenho ornamental
E. 1.
Belém
'" '"

'"

Professor (Desenho de máquinas e de' eletrotécníca
-E.I. Belém-D. E.!.)
.
Professor (Desenho de móveis
E. I. Belém
-

D. E. L)

-

D. E. L)

,

1
1

.

Professor (Higiene industrial, organização do brabalho e contabilidade industrial - E. 1. Belém
'"

Professor (História das artes decorativas e das artes
gráficas - E. 1. Belém - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja e
serralheria"-E. r. Belém
D, E.!.)
)
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas'
- Construção e montagem de máquinas" - E. I.
Belém - D. E. I.)
.
Professor (Chefe' do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E.!. Belém- D. E. I.)
.
Professor (Chefe do CUrso de Artes do Couro - "Sa-!
pataria" - E. L Belém - D. E. L) "
.
Professor (Chefe- do Curso de Tipografia e Encadernação - "Impressão e pautaçâó" - ;E. 'I. Belém
- D. E. L)
.
c-c

1
1
1

1

1
1
1

Cargos de carreira:

.ãlmoxartfe

Escriturário
Oficial Administrativo

'

Total

.
.
.

,

1
2
2

25

ESCOLA INDUSTRIAL DE TEREZINA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. I. Teretina _ D. E. I.)

1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-

(Educação Física _ E. I. Terezína - D.E. I.)
(Português - E. L Terezina - D. E. L) ..
(Matemática - E. I. Terezina -"D. E. I.) .
tcíêacías nsícas e naturais - E. L -reresína

D. E. 1.)

1
2
:l
1

Sup

ATos

364

DO

PODER

EXECUTIVO

Professor (Geografia e História' E. 1. Terezina
- D. E. l.)
' ..
Professor (Canto Orfeôníco - E. 1. Terezina - D.E.I.)
Professor (Desenho Ornamental - E. I. Terezina
-i-

D. E. I.) ....................•................

Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécníca
. - E. L Tereaína -

Professor (Desenho

D.'E. 1.)

de

.

móveis -

E.

1.

Terezina

- D. E. I.)
~
.
Professor (Higiene industrial, organização do trabalho e contabilidade industrial - E. L Terezina
- D. E. l.)
Professor (Chefe do Curso de Fundição - "Moldação,
fundição de ferro, bronze e outros metais" - E. r.
'I'ereaína - D. E,- l.)
.
Professor (Chefe do Curso de Serralheria - "Forja e
serralheria - E: l. Terezina - D. E .. l.)
-. ..
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. r.
Terezina ~ D. E. L)
.
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - E. r.
Terezina-D. E. I.)
:
.
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
costura" - E. r. 'I'erezína - D. E.!.)
.
o

• • • • • • ',

•••••

Cargos de carreira:

Almoxarife
Escriturário ;
Oficial Administrativo
Servente

.
: ','

1

.
.

Total

.

ESCOLA' INDUSTRIAL DE FORTALEZA

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E.

r.

Fortaleza -

D. E.

r.) ... ... ... ... .....

1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Profcssor
Professor
Professor
-

(Educação Física - E.!. Fortaleza - D.E.I.)
(Português - E. I;, Fortaleza -' D. E. I.) .
(Matemática - E. I. Fortaleza - D. E. 1.)
(Ciências físicas e naturais - E. L Fortaleza

D. E. 1.)

1

Professor (Geografia e História -

D. E. 1.)

Professor (Canto

Orfeôníco

E. L,
E.

r.

Fortaleza
1

Fortaleza

-D.E.1.)

Professor (Desenho ornamental - D . E. L)

1
2
2

1

E.

I.

Fortaleza
:..........

Professor (Desenho de máquinas de eletrotécníca
E. r , Fortaleza -,.-. D. E. r.)

2

~

1

ATOS - DO

PODER

EXECUTIVO

365
Lotação

Professor (Desenho de móveis -

E. L Fortaleza

-I

prOfeSS~? rlIi~i~h~· ·i~d~;tl:i~i; . 'o·r·g·~~i~~çã~ . :d;· .il:~b~~
lho e contabilidade industrial -

1

E. I. Fortaleza

D. E.1.)

.

1

Professor (Chefe do Curso de -Serralhería - "Forja
e Serralheria" - E. L Fortaleza - D. E. I.) ....
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. I. Fortaleza - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
costura" ---.,- E. T. Fortaleza - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e Encadernação - "Impressão e pautaçâo" - E. r. Fortaleza
'--D. E.

I.)

,

1·

1
1

1

.

professor, (Chefe do .Curso de Gravura ~ "Potogravura"- E .1. Fortaleza - D. E. I.)
.

1

Cargos de carreira:

Almoxarife

.

Dactilógrafo

.

1
1
1
1

Escriturário '. .!
Oficial Administrativo ..........................•..... l

Tot~l

1

23

I

ESCOLA INDUSTRIAL DE NATAL

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. E. Natal -

D. E. I.)

.

1

(Educaçâo Física - E. I. Natal - D. E. 1.)
(Português - E. I. Natal- D. E.I.)
.
(Matemática - E. E, Natal- D. E,. L)
.
(Ciências físicas e naturais - E. 1. Natal

2

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor
Professor
Professor
Professor
-

D. E. 1.)

-

D. E. 1.)

Professor (Geografia. e

D. E. l.)

2
1

.

Hístórfa

E.

I.

Natal
.

Professor (Canto Orfeônico - E. I. Natal- D. E. I.)
Profesor (Desenho ornamental E. I. Natal -\
D. E. 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Professor (Desenho de máquinas e de eletrotécrrlca
- E. 1. Nàtal - D. E.!.)
:
.
Professcr u'Oesenho de' móveis
E. I. Natal
-

1

.

Professor (Higiene industrial, organização do trabalho e contabilidade industrial - ' E. 1. Natal
- D. E. 1.)
,
.
Professor, (Chefe do CUl'SO de Serralheria - "Forja e
Serralheria" - E. 1. Natal -D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas
- "Construção emontagem de máquinas" - E. r.
Natal- D. E. l.)
';
.

1
1
1

2

:I
1
1
1

366
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Lotação
Perm.

Professor (Chefe do Curso de Marcenaria naría" -

E. 1. ,Natal -

"Maree-

D. E. I.)

1

, . .-.

Professor (Chefe do Curso de Arte s do Couro - "Sapatada" - E .1. Natal - D. E. I.)
Professor (Chefe do CUrso de Alfaiataria - "Corte
e costura" ' -

E~

1

0.0.........

1. Natal- D. E.!.)

SUp.

1

Cargos de carreira:

Almoxarife ........•........................•........•
Escriturário .................................•.........
Oficial Administrativo

i • • , •••••

Servente

'

1
2

1

.

1

23

Total' ..............•..............
ESCOLA INDUSTRIAL DE

coxo PESSOA

çargo isolado, em comissão:
Diretor (E. "I. João Pessoa -D. E. I.)

1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Educação Física
E. 1. Pessoa ----'j
D. E. I,)
.
Professor (Português ---.,...E. 1. João Pessoa- D. E.!.)
Professor (Matemática - E. I, João Pessoa -D. E,!.)
Professor (Ciências Físicas e Naturais - E. 1. João
Pessoa -'- D, E. I,)
,
, .•...... , ..
Professor (Geografia e História - E, I. João Pessoa
-

D. E. I.)

Professor (Canto Orrcôníco ---.,...
-

D. E. I,)

-

D. E,'I.)

Professor (Desenho Ornamental -

E~

1.
~

D. E. I,)

2

1
1

.

1

,'

Professor (Desenho, de Máquinas e de Eletrotécnica
- E. 1. João Pessoa - D. E,!')
..
Professor (Desenho de Móveis - E. 1. João-Pessoa
- D. E. I.)
,
..
Professor (Higiene Induatríal, Organiaação do TI.aba-l·
lho e Contabílldade Industrial - E. L João Pessoa
-

2

..

aoãc: Pessoa

E. 1. João Pessoa
".,

1

.

Professor (Chefe do Curso de Fundição - "Moldação
fundição de ferro, bronze e outros metais" - E, 1.
João Pessoa - D. E. I:)
1
Professor (Chefe do Curso de Mecânica .de Máquinas
nat-ía' - E. 1. João Pessoa - D. E. L)
.
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro) - "Sapataria" - E. I. João Pessoa - D. E. I,) '.' ....
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte
e Costurav c-c E. 1. JoãoPessoa-D, E. 1.) """1
Professor (Chefe do Curso de Tipografia - "Encader-

l

naç~~, i~~l:)SS~~~~. ~~~~~?~~:'.... .~: .1:.~~~.o. :.~~~~~

1

1
1
1

1
1
1
1

1

2

ATOS

DO. PonF..R

ExECUTIVO

I

Cargos de carreira:

AlIrtoxarife ..........................•................
Escriturário ................................•.........
Oficial Administrativo
-.
Servente ............................................•.

1

Total
-

"Construção e montagem de máquinas" - E. 1.

João Pessoa -

D. E.!.)

Professor (Chefe do Curso de Marcenaria -

'"

.

"Marce-

ESCOLA lNDUSTRIAL DE MACEIÓ

Cargo· isolado, em comissão:

Diretor (E. L Maceió -

D.E. E.}

.

Cargos isolados, efetivos:
Instrutor
Professor
Professor
Professor
- D.
Professor

(Educação Física - E. l. Maceió - D. E.!.)
(Português - E. r. Maceió - D. E. r.) ....
(Matemática - E. r. Maceió - D. E. l.) ..
(Ciências Físicas e Naturais - E. 1. Maceió
E. L)
.
(Geografia e História E. 1; Maceió

-D. E. L)

:

..

Professor (Canto Orfeônico '- E. L Maceíó
D. -E.!.)
Professor . (Desenho Ornamental E. L. - Maceió
- D. E. L)
..
Professor (Desenho de Máquinas e Eletrotécnica - E. 1.
Maceió - D. E. l.)
.
Professor (Desenho de Móveis
E. 1. Maceió
- D. E. I.)
.
Professor (Higiene Industrial, Organização do Trabalho e Contabilidade Industrial - E. L Maceió
- D. E. L)
..
Professor (Chefe do Curso de Fundição - ' "Moldaçâo, fundição de ferro, bronze e outros metais"
- E. 1. Maceió - D. E. r.)
.
Professor (Chefe do. Curso de Serralheria _- "Forja e
Serralheria" - E.!. Maceió - D. E. I.) •.... "'"
Professor (Chefe. do 'Curso de Mecânica de MáqUill.
- "Construção e montagem de máquínae" - E. r.
Maceió - D. E. l.)
' .
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria _ "Marce-]
naria" - E .1. Maceió - D. E. I.)
;
1
Professor (Chefe do Curso de Oarpinte.ria _ -"Esquadrtas e escadas" - E. 1. Maceió - D. E. L) .. ; ...
Professor (Chefe do Curso de Pintura - "Pintura de
liso, letreíros; cartazes e figuras-decorativas" E. I. Maceió - D. E.!.)
.
Professor (Chefe' do CUrso de Artes do Couro --.:. .: "Sapataria" ..:..... E. 1. Maceió - D. E. 1;) ........• : ..
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. 1. Maceió - D. E. l.)
1
c-.

asl

368

ATOS

DO

PODER

ExECUTIVO

I

Lotação

1

_

1

I:

I

Perm.

I
II

Cargos de carreira:

Almoxarffe

.

1

Escriturário
Oficial Administrativo ',' ~ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

Servente

0'0

Total-

••••••

-

••••••

-

•••

••••••

I

,',.............

I

26

I
I

1

.

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Educação Física -

E. I.-Aracaju- D. E.

1.)

1

Professor (Português --E. L. Aracaju - D. E.!.) ...
Professor (Matemática- E. 1. Aracaju -D. E. 1.) .

2
2

Professor (Ciências Físicas e Naturais - E. 1. Aracaju
- D. E. Li
,
.
Professor (Geografia e História E. I. Aracaju
-

D. E. L)

.

-

D. E. L)

..

1

1

Professor (Desenho de Máquinas e .de Eletrotécnica
E. I. - Aracaju ~D. E. 1.)
- .
.Professor (Desenho de Móveis E. I. Aracaju

1

Professor (Higiene Industrial, Organização do Trabalho e Contabilidade Industrial - E. I. Aracaju
-

D. E. I.)

'. .\

,

\

I
I
I
3 I
I
1 I

..

D. E. L)

I
I

1

Professor (Canto Orfeônico - E. 1. Aracaju- D.E.I.)
Professor '(Desenho Ornamental E. 1. Aracaju
-

2

\

Cargo isolado,. em comissão:
D. E.!')

2

••

ESCOLA INDUSTRIAL DE ARACAJÚ

Diretor (E. r. Aracaju -

Sup.

1I

I
I

.

Professor <Chefe do Curso jíe Serralheria - "Forja e
Serralheria" - E., E. Aracaju - D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas
..:....- E. I. Aracaju - D. E. l.)
' .
Professor (Chefe do CUrso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. I. Aracaju - D. E. 1.)
.
Professor <Chefe do Curso de Aparelhos Elétricos e
Telecomunicações - "construçã.o de apal'elh.os· de!
telecomunicações" - E. I. Aracaju - D. E. 1.) ..
Professor (Chefe do Curso de Artes do Couro _ "Sapataria" _ E. r. Aracaju - D. E. 1.)
'
.
Professor (,??efe do_ CU.rso de "Alfaiataria -- "Corte el
Costura -r- E. 1.. Aracaju _ D. E. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e Encader-I
.nação -c;- "Impressão e .pautaçâo" - E. I. Aracaju
- D. E. L)
.
..

1
1

I

1
1
1
1
1
1

Cargos de carreira:

Almoxartfe

Escriturário
Oficial Administrativo
Servente "~
Total

~

:

.

'
;

~

]
]

'. . I
1

1

i \
25

I

2

2

ATOS

DO

l69

PODER· EXECUTIVO

\

Lotação

I

Perm.

Sup.

ESCOLA INDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS

Cargo isolado, em .comissão:

Diretor (E. L Florianópolis -

1

D. E. L)

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Educação Física E. I. Florianópolis
- D. E. I.J
,
,
,
1
Professor (Português - E. 1. Florianópolis - D. E.!.)
Professor (Matemáttca - E: I. Florianópolis --'---- D,E.1.)
Professor (Ciências Físicas e Naturais - E. 1. Florianópolis-D.E.I.)
:
.
Professor (Geografia e História - E. L Florianópolis
- D. E. l.)
..
Professor (Canto Orfeôníco E. 1. Florianópolis
- D. E. L)
.
Professor (Desenho Ornamental - E. 1. Florianópolis
- D. E, L)
;
..
Professor (Desenho de Máquinas e de Eletrotécníca
- E. I. Florianópolis - D. E. L)
:
..
Professor (Desenho de Móveis - E. r. Florianópolis
- D. E. L)
.
Professor (Higíene Industrial, Organização do Trabalho e contabilidade Industrial - E. r. Florianópolis
- D. E. L)
;
.
Professor (História das Artes Decorativas, da Indumentária Masculina e das Artes Gráficas - E. I. Florianópolis - D. E. l.)
.
Professor (Chefe do CUl'SO de Serralheria - "Forja e
Serralheria" - R. r. Florianópolis - D. E. L) ..
Professor (Chefe do Curso de Mecânica de Máquinas
- "Construção e montagem de máquinas" - E. L
Florianópolis _ D. E. 1.)
.
Professor (Chefe do Curso de Marcenaria - "Marcenaria" - E. I. Florianópolis - D. E.!.)
.
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. 1. Florianópolis - D. E. I.) .....
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e Encadernação - "Impressão e pautação" - E. L Florianópolis - D. E. l.)
..
Professor (Chefe do Curso de Carpintaria ~ "Esquadrias e escadas"
E. I. Florianópolis

1
2
2
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1

1
1

..

1

Professor (Chefe do Curso. de . Fundição "Moldação e fundição de ferro, bronze e outros metais"
- E. I. Florianópolis ~ D. E.

1

-

D, E. I.)

L>

.

Cargos de carreira:

Allnoxarife

,

Escriturário

Oficial Administrativo
Servente
Total
Col . das Leis -

VaI. VIII.

.

.

','

;

.
.
.

1
2
1
1
27

1
Fls. 24

1370

ATOS

DO

PODElt

ExECUTIVO

Lotaçáo

Büp.

ESCOLA rnnUSTRIAL DE CUIABÁ

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E.!. Cuiabá -

D.-E. I.)

1

.

Cargos isolados, efetíooe:

Instrutor (Educação Física - E. l. Cuiabá - D. E. I.)
Professor (Português - E. r. Cuiabá - D. E. 1.) .,_
Professor (Matemática - E. r Cuiabá - D. E. L) ..
Professor (Ciências Físicas e Naturais - E. L, Cuiabá
_ D. E.!.)
.
Professor (Geografia e História E. E. Cuiabá
- D. E.!.)
.
Professor (Canto Orfeôníco - E. I. Cuiabá - D. E.!.)
Professor (Desenho Ornamental E. 1. Cuiabá
- D. E.!.)
..
Professor (Desenho de Móveis
E. L Cuiabá
- D. E.!.)
..
Professor (Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica
-E.!. Cuiabá-Do E.!.)
1
Professor JHigiene Industrial, Organização do Trabalho e Contabilidade Industrial -

.

1
1
2

1
1
1

Serralheria" - E. 1. Cuiabá - D. E. I.) ........
Professor (Chefe do CUrso de Marcenaria - "Marce
naria" - E.!. Cuiabá - D. E. I.) .....•........
Professor (Chefe do CUrso de Artes do Couro ....,.... "Sapataria" - E. I. Cuiabá - D. E-. I.)
.
Professor (Chefe do Curso de Alfaiataria - "Corte e
Costura" - E. I. Cuiabá - D. E. I.)
\
Professor (Chefe do Curso de Tipografia e EncaderE.

1

E. -I. Cuiabá

PrOfess~' (~he~~ d~' 'Cu~·;~'dé .S~~~~ih~~iâ ..: ;'Fõ;jâ .~\

naç~o

1
2
2

1
1

1
1

'i.)P:~são. e. p.~~t~ç~~:·.~: .~:. I:. ?~i.~~~I.

I

Cargos de carreira:

~;~~~~:~~o ,'::::::::::::::::::::::::::,,:::::::::::::: :\1

Oficial Administrativo
.
Servente .....•........................................
Total
XIX -

-

.

DIRETORIA DO ENSINO SECUNDARIa
Cargo isolado, em comissão:

raretor <D.E.S.l··

·

·

1

·

1

I
1

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

371
Lotação

Perm,

Sup.

Cargos de carreira:

Arquivista
Dactilógrafo
Estatístico Auxiliar
,
Oficial Administrativo ...............•..••••.•••.. ~
Técnico de Educação

Total
xx -

.
.
.
.
.

0

1
5
1
11

16
45

,

1

DIRETORIA DO ENSINO SUPERIOR
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (D. E. Sup.)

4

Cargos de carreira:

Arquivista
Dactilógrafo,
Escriturário
Escriturário . ~

"
,
_

Estatistico Auxiliar
Oficial .Admínístratívo
Técnico de Educação
Total XXI -

.

1

.
.
.
.

35

.
.
.

2G
16

.

70

.

1

7

11
1

DIRETORIA DO PATRIMôNIO mST6RICO
E ARTíSTICO NACIONAL
DIRETORIA GERAL

Cargo isolado, em comissão:
Diretor Geral (D. P. H.

A. N.)

,

,

1
DDI1SÃO DZ EST.UDaS E TOMBóMillITOS

1
Cargos ee carreira:

Arquívologtsta
Bibliotecário Auxiliar
Conservador

rotal

,

, .. ,

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

1
1
1

4

1

372

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Lotação

\1\1-----II

Perm.

I
I

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (D. C. R. -

Bup.

1

D. P. H. A. N.)

II
\

Cargos de carreira:

1

Engenheiro
Total

2

\

1

I

1

\
1.0 DISTRITO - - RECIFE

I

Chefe de Dist~::g:~~O:d~. e:. C;~iSSãO.:

1
I

Total

1

2.° DISTRITO -

1

SALVADOR

Chefe de Dist~:::~SO:d~. e:. :~iSSã~.:

\

I

Total
3.° DISTRITO -

1

.

\

BELO HORIZONTE

I

Chefe de Dist~::g~~SO~ad~e:. c:~isSá~:
Total

~~~~~~.~~.~~1.'~~i~~.:

Arquivista
Oficial Administrativo
Técnico de Educação

4.° DISTRITO -

I
I

1
1

\

I

I
I
I
I

i

1

1

'1

1

II
I

II

I

'1

,., ..

I

Cargo isolado, em comissão:

.

i

1

I

3

I

I
I
I
I
1

\

carços de carreira:

1I

Arqulvologfsta
Total

1

1 I

sxo PAULO

Chefe de Distrito (D. P. H. A. N.)

I

1 \

\

,. ~ ..

Total

1

1

I

2

I

1

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

373

Lotação

Perm.

I

Sup.

.1

I
SERVIÇO AUXILIAR

I

Cargos de carreira:

~:ccrW~;r:t~ .:::::: ::':::::::::::::: ':::::::::::::::::::: 1
Oficial Administrativo
:
.

1

I

: j

Total

I
MUSEU

Diretor (M.

Conservador
Escriturário

DA INCONFIDÊNCIA

\

I~:r~o .isolad~: .~~ .e~~.~~ã~:

1

Cargos de carreira:

1

................................:

!

................................ ,
::::::,

\

I

~o·~~~····················1

Cargo isolado, em comissão:

1
Cargos de carreira:

XXII

~

~

3

1

:!

I

,

Diretor (M. 0.1

1

\

.......~~~~; . . .:.. . :.. . :.. . :.. . ::.. ::.. . -.. ::::::I

Escriturário

1

1
2

I

FACULDADE DE DIREITO DO CEARA
Cm·go isolado, em comissão:

Professor Catedrático (F. D. Ceará)
Professor (F . D. Ceará)

~

111

.
.

\

Cargos de carreira:

Almoxartfe
Arquivista

.

Bibl~otecá~i.o

EscrIturárIO,
Inspetor de Alunos
Oficial Administrativo
Servente .,
Total

'
'
,

I

~'.".'.I

.

.
.

\

1

1

I

!I
23

I

11

1

3

15

374

ATOS

DO

PODER

ExEcUTIVO

Lotação

Perm.

Bup.

XXIII -' FACULDADE DE MEDICINA DE
PORTO ALEGRE
Cargos isolados, efetivos:

Professor Catedrático CF. M. Pôrto Alegre)

........... \

45

Cargos de carreira:

Almoxarife
Arquivista
Artifice

.
..•.......................•.............••..
~ .....•...•....................•....

Bibliotecário Auxiliar ..........................•..... ;
Continuo
.
Dac:~i1óg!a.fo ..........••..............•.......•.•••...
Escrfturárlo
.
Inspetor de Alunos ...................•...............
Oficial Administrativo ...........•....................
Zelador
o ••••••••••••••••••••••••••••• o
Total

.

1

1

1

5

65

Cargo isolado, em comsesõo:
1

Cargos isolados, efetivos:

Instrutor (Prâtíeas
-

L B. C.)

Professor (Ensino

Educativas Profissional

L B. C.) .:

Educação

Física
6

Dactilografia
:

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

2

:...

2

Professor (Ensino Secundário _ Francês - E, B. C.) o
Professor (Ensino Secundário- lnglês- 1. B. C.) ..
Professor (Ensino Secundário - Ciências Físicas e Naturais - 'I. B. C.)
Professor (Ensino Secundário - Latin - E. B. C.)
Professor (Práticas Educativas - Canto Orfeônico LB.C.)
Professor (Práticas Educativas - Educação Doméstica
-LB.C.)
Professor (Ensino Secundário - Modelagem - LE.C.)
Professor (Ensino Musical - Piano, Harmônio e órgão

1
1

Professor (Ensino 'Profissional L B. C.)

Professor (Ensino Secundário -

Encadernação ...;..
História Universal

- L B. C).

00

~

L B. C.)

-

L B. C.)

Professor (Ensino Musical -

Instrumentos de corda

Professor (Práticas Educativas - Educação ,Moral e Cí"víoa -

I. B. C.)

Professor (Ensino Musical
Sôpro e Percussão
-LB.C.).......................................

I

2
6
8
2

XXIX - INSTITUTO BENJAWN CONSTANT

Diretor (I. B. C.)

1

1

1
1
2
2
1
2
3
1

2

3

Aros

DO

PODER

~XEeu:rIVO

87s

I
.Professor (Ensino Musical - Harmonia e Elementos
de Contraponto - L, B. C.)
.
Professor (Ensino Musical Solfejo e Teoria 1. B.

e.)

1

.

2

Professor (Ensino Profissional - Afinação de Piano
- 1. B. e.)
'"
.
Professor (Ensino Profissional ' - vceouras, Escôvas e
Espanadores - L. B. C.) .......................•
Professor (Ensino Profissional - Empalhação e Vimaria - l. B. C.)
, .
Professor (Ensino. Profissional - Estofaria e Colchoaria
-1. B. e.)
..
Professor (Ensino Profissional - Tamancaria e pequenos trabalhos de madeira - I. B. C.)
, ..
Professor. (Ensino Profissional - Radiotelegrafia I. B. e.)
..
Professor (Ensino Profissional - 'Tipografia para am-

2

2
2
!

2
2

bltope - I. B. C.)
, ..
Professor (Ensino Profissional Massoterapia
1. B. e.)
.
Professor (Ensino Profissional - Trabalhos manuais
femininos - I. B. C.)·
'"
'" '" '"
Professor (Ensino Secundário - Português - I.B.C.)
Professor (Ensino Secundário -t-- Matemática - I.B.C.) I
Professor (Ensino Secundário - Geografia -61, B. C.) I
Professor (Ensino Secundário - História d Brasil
-

I. B. e)

..

Auxiliar de Ensino Musical
Professor (Ensino Musical -

.,
Canto Coral e Canto Solo

1
1

\

4
1
1
2 \1
1

1

2

Profísalonal - Transcrição e re'Visãol
Braile em eatetectipía - I. B. C.)
~

1

~Ensino

,

II

I

I:

Cargos de carreira:

Almoxarife
,
'
__ '
1
Bibliotecário Auxiliar
, .. 1
Contínuo
,
.
Dactilógrafo .................•...... , .. , .. ,
, .. ,
\
Dentista
,
, .. " .. ,
,
.
Enfermeiro
,,
,
.
Escriturário "."
,., .. , .. ,
"
,."
, •.
Estatístico Auxiliar .. , .. ,
, .. ,
,.
In~p~tor de Alunos
;
",."
, .. ,
, .
MedICO

..........•.•. ~ •••.. '..•.•.••.•••••..•.••.•.•.••

Oficial Administrativo
Professor do Ensino Primário
Técnico de Educação .;
Zelador

Total ..........•..... ,

,

II
5

-1.B.e.)

Professor
-

L" a cã o

.
.
.
.

.

2
1
1
2
1
3
4
1
17
3.
3
29
1

II

-

1-

125

I

6

:J'l6

ATOS

DO

PODER

ExECUTIVO

Lotação'

Perm.

xxv -

SUp.

INSTITUTO NACIONAL DO CINEMA
EDUCATIVO
. Cargo isolado, em comissão:

o..

Diretor (I. N. C. E.)

1

Cargos de carreira:

Dactilógrafo
Técnico de Educação
Total
XXVI -

1
3

".......
;....

5

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
PEDAGóGICOS
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (E. N. E.

P.~

o....

_

1

Cargos isolados, efetivos:

Técnico de Educação

, .. ,_,o •• ,." • • • • • • • • • • • • • • • • •

AUXi~::g~:.d~.~~~~~ira:

Bibliotecário
Dactilógrafo
Escriturário
Estatístico Auxiliar
Oficial Administrativo
Técnico de Educação

"'

,

XXVII -

1
1
1

,

,

'

,
,_

Total .. ,

1

,.,

1

, ..
..

,

1
3
3
1
3

20
1

32

I

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO
Cargo isolado, em, comissão:

Diretor (I.

N..

l.)

,

,.

1

.
, ..
.
.
.
,'.

'I

9
1
2
3

.

21

Cargos de carreira:

Almoxarife
,
,
Bibliotecário ."
,."
Bibliotecário Auxiliar
, .. ,
Dactilógrafo
, .. ,
,
E
'1
.
.
o~?r~ tirarIa
"
:
,
ícíal Administratívo
,

Total

, .. ,
',

,
,_.. ,

,
, .,, .,
, .. ,

,

1
4

1

ATOS

DO

PODER

377

ExEC'PTIVO

t

I
XXVIII -

Lotação

Perm.

Sup.

INSTITUTO NACIONAL DE
SURDOS-MUDOS

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (I. N. S. M.)

.

Cargos isolados, efetivos:

Professor (1. N. S. M.)
Cargos de carreira:

Almoxarife
Atendente

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

Auxiliar de Ensino
Bibliotecária Auxiliar
.Continuo
Dactilógrafo
Dentista
Enfermeiro
'
Escriturário ., ...........•...........Inspetor de Alunos
Médico
Oficial Administrativo
Servente
Técnico de Educação
Zelador

.
.
.
.
o

• • • • • .- • • • • • •

'

:

Total
XXIX

.
.
.
.
..
.
.
.
.

2
2
1

2
2

1
1

2
2

3
3

3
2

1

27

9

INSTITUTO OSVALDO CRUZ
Cargo isolado, em comissão'

Diretor (I. O. C.)

1

Cargos isolados, efetivos:
Diretor Técnico (D. N. S.)

.

1

Cargos de carreira:

Almoxarife

.

~~!~l~t~:··::::::::::::::::: :-: :,:::::::: :':::::::::::::::1I

Bibliotecário Auxiliar
Biologista
Contador
Dactilógrafo
Desenhista Auxiliar
Ení'ermeü-o
Escriturário

Parmacêutdco

;

.
.
.
.

·0

••••••••••••••••••••••••••••

'.'

.

,

.

2
1

4
3
3

43

1
3
1

2
3
1

878

Aros

DO

PODER

ExEcU'l'IVO

Lotaç~o

Penn.

Foguista ..........................••.......•..•.......
Médico

1
1

.•................... : ..........•....•.........

Médico Sanitarista

'

Oficial Administrativo

-

:

Prático de Farmácia

Prático de Laboratório

.

:

4

;

'

Servente
Técnico de Laboratório
Zelador

2

.

:

1
28

.

'.,

.
.
.

3

2

1
71'

Total ........................•......

xxx

~

SUp.

43

MUSEU HISTóRICO NACIONAL

Carg? isolado, em comissão:

1
Cargos de carreira:

Arquívolcglsta
"
Conservador
. Dactilógrafo ..................•...... ; ..........•. ;

1d

.
.
.

~~;R~~~~o··:::::.':.'::.'.·:::::.':::::::::::::::::::::: .:
Oficial Administrativo
Servente

.
.

2

.

23

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

1

Total
XXXI
Cargo

.Dlretor (M. I.)

1
1

~

12
12

MUSEU IMPERIAL

isouuio,

em comissão:

Cargos de carreira:

Bibliotecário Auxiliar
Conservador
Dactilógrafo
Escriturário
_. '.'
Oficial Administrativo _
"
Servente
Zelador

.
.
.
.- .
.
.
.

1
5
2
2

1
1

7

2

19

3

J

Total
XXXII

~

.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES
Cargo isolado, em comissão:

Diretor (M. N. B. A.)

I
1

1

AT<;ls DO

PODER ExECUTIVO

379

Lotação
Perm,

I:

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

1

Conservador
. ... ......... ... ...
Dactilógrafo .............................•...'.........
Escríturárto
;.............
,....................
Oficial Administrativo
Servente
.
Zelador ..............•................................

7
1
2

\

SUp.

Cargos de carreira:
Arqulvologísta,

2

Total /......
XXXIII -

1

16

6

OBSERVATóRIO NACIONAL

Cargo isolado, em comissão:

Diretor (O. N.)
Cargos de carreira:

Artífice .................................•.............
Astrônomo
:
~
.
Astrônomo Auxtlíar
~
.
Bibliotecário Auxiliar
~
.
Dactilógrafo
"
.
Escriturário
.
Oficial Administrativo
.
Servente
"
.
Trabalhador
.
Zelador ..................................................
Total
XXXIV -

Diretor (S.

~~r:~ ~~:a~o,. ":..~~~i~~~O.:;.,

........

I

II

SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA
EDUCAÇãO E SAÚDE

...J

Cargos de carreira:

Contínuo.
. .......................•........•.....
Dactdlógrado • . . .
.
Desenhista-Auxíãar . . . .
"
.
Estatístico . . . .
.
Estatístico-Auxiliar . .
.
Oficial Administrativo . . . .
.
Servente . . . .
.
Total
XXXV -

Diretor (S.

\

SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO

~~r~.)is~l.a.~~' ~~ ~~~iS~~~,:
..

..

I

1

);

2

1

380
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Lotação

Perm.
Cargos

de

1

.

carreira:

Oficial Administrativo
Técnico de Educação
1

Total . . :

-.. 1

1

XXXVI -

I

SERVIÇO DE RADIODIFUSãO
EDUCATIVA

Cargo isolado,

Cargos

em comissão:

1

Diretor (8. R. D. E.)

.......................... 1

1

Bíbhoteoárto-Auxíliar . • • ••• ••••••••••••••••.•••••••• 1
Daotâlógrafo . . .... ••••••••• • •••• •• •••• ••••••••• . . . 1
Escríturárío
Oficial Administrativo
\

~"',":::::::::::::::::::::::::::

Servente . . .,

·

'I'écmco de Educação

Zelador . . .

,

1
1

, ..

.

···

I

,i

1

1

\
I

1

2
2

I
I

2

I

10 1

I

!

I

.1

I

Cargos ísoladps, efetivos

Assistente' CF. M. Bahia)
Prcfescr (E. P. Bahia ~ U. Bahia)
Professor Catedrático (E. P. Bahia. ~ U. Bahia)
Professor Catedrático (F. M. Bahia - U. Baría)

1

.

1
1
2

I
I

Cargo isolado, e,m comissão

,

i

2

I

UNIVERSIDADE DA BAIDA

Reitor CU. Bahia)

I

1

Total' . .
XXXVII -

:I

!

carreira:

de

Sup •

.
.
.

23
45

10

10
1

Cargos de carreira

.

2

Artífic-e
..................................•... ,
.
Bibliotecário ................................•.........
Continuo ..................................••.........

Almoxartfe

1

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3
11

~;;l\~e~é:~rg

,

1
1
II

Inspetor de Aulnos .... :.,." .................•........
Onda] Administrativo'.........................•.......

~!;~~rte.. :::::::.::::::::::::::::::: ..:::::::::::::::::: 1
Total ... '. ..... . . . . . . •. . . . . . ... \

8
3
4

4
6

101

33
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EXECUTIVO

Lotação

Perm.
XXXVIII -

Sup.

UNIVERSIDADE DO BRASIL

Cargo isolado, em

f'nmi.~s'ão

Reitor (U. B.) ..... ·.'..................................

1

.Diretor (E. E. A. N. Diretor (M. N.)

1
1

U. B.)
:.......................

Cargos iscísuios, eletivos

Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

(E. N. E. -

U. B.)

(E.
(E.
(F.
(F.

U.
U.
U.
U.

N.
N.
N.
N.

M.
Q.
M.
O.

-

j

,

B.)
B.)
B.)
B.)

4

I

".,

',"
:

1

.

4
.
.

16
1

'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(E. N. M. - U. B.)
,
.

2

~~J:A~ii~:fo

Professor
Professor Catedrático (E. N. B. A. - U. B.)
Professor Catedrático (E. N. E. F. D. - U. B.)
Professor Oatedrátíco (E. N. E. _ U. B.)
Professor Catedrático CE. N. M. - U. B.)
Professor Catedrático (E. N. ,M. M. - U. B.)
Professor Catedrático (E. N. Q. - U. B.)
Professor Catedrático CF. N· .A. - U. B.)
Professor Catedrático (F. N. D. - U. B.)
Professe-r Catedrático (F. N. Farmácia - U. B.},
Professor Catedrático (F. N. F. - U ..B.);
Professor Catedrático CF. N. M. - U. B.)
Professor Catedrático CF. N. O. - U. B.) "

1
1

.
.
.
.

14

10
35
61
30
12
23
25
12
46
35
12

.
.

.
.
.
.
.

.

Carqos de carreira

Almoxarífe
Arquivista

Artífice
Atendente ..'

,

.

13
.

, .. ,

.

Bibliotecário
Bib1iotec~rio-Auxiliar

8

.
1

.,

,

1

~~~m~~~af:~:::::::::::::::::::::::::::: :,:::::::::::::: I
g~~~sl~st~"::::::::::::::: ::: :::::: :::::::::: ::::: ::::1
Desenhista-Auxiliar
.. ,
,
Entermeu-o
1

Escriturário
,
Estatístico
Farmacêutico
Foguista
;'
Inspetor de Alunos
,
,
Médico
,
Méd~co Sanitarista
,,'
Médico. Psiquiatra .'. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Naturalista
,

Naturalista-Auxiliar
Oficial Administrativo

:

1
1
1

·

:

1
1

15
1
2
1
49
48
1
1

I
I

I
I

!

II
I
I

1

·1 I
1
21
20 I
52 I

1

7

6

11

I

40 I

1

1

16
43

11
10 I

1
1

1

.

II
II

I

I

1
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I

Lotação
Perm.
Prático de Farmácia
.
Prático de Laboratório...........•. :
.
Servente .....................•..............•........ "
Técnico de Educação
.
Técnico de Laboratório.;
Trabalhador
~
.
Zelador .....................•.•..•.•...••.••..•.......
0,0

••

Total
XXXIX -

.

Sup.

1
3
163
4

6

47

14

36

644

358

\JNIVERSIDADE DO RECIFE

Cargo isolado, em comissão

Reitor (Universidade

do

Recife)................

Cargos isolados, efetivos

Professor' Catedrático (F. D. Recife -

1

U. Recife)...

21

.
.
.
.
.
.
.

I

Cargos de carreira

Arquivista
Bibllotecário-Auxíhar
Dactilógrafo
Escriturário
Inspetor de Alunos
Oficial Administrativo
Servente
'I'rabalhador

-

_

4

6.
3

15
I

.

Total
XL -

I

3

.

40

16

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO

1

Cargos ísolaãoe, efetivos

Professor (F. D. S. Paulo))

rr:

.

~~~~.o.s. .~~
F~~~~t~rárà~ Ai~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::)
Total
!
,

Blbllotecárío

XLI

PREVENTóRIO PAULA CANDIDO

5

11

1

:

;

Far~a.êutico

!
1

~

.

g{~1~~~~~:ii~~is:t:~::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:: 1\

Trabalhador

4

I

Cargos de carreira

Servente

1

1

I

ArtffiC€

Atendente
Dentista

10

1

;~~~

1.
1.
I
I

1

11
4

1

.························1

a

24
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ExECUTIVO

DECRETO N.o 24.135- DE 28 DE
NOVEMBRO D;E:

o funcionamento da F'J,(;uz..

aaâe de Odontologia do TrUtnguZo
Mineiro.

O Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição, e nos têrmos- do artigo 23 do Decreto-lei número -421, de 11 de maio de 1fl38, decreta:
Artigo único. E' concedida aLltOI'1Za-

çâo para funcionamento da P'aculda-

de de Odontologia do Triângulo Míneíro, com sede em Uberaba, no Estado de Minas Gerais.
. Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
.
EURICO G. DUTR.t\.

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de São Luís, no Estado
do Maranhão.

o Presidente da República, USando

da atnb.1Uçao que lhe confere o art~gO 87, ítem I, da Constituição, e nos

termos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938 de.
ereta:
'
Artigo único - E' concedido reconhecimento à Faculdade de Direito
de São Luis, mantida pela Fundação
Paulo Ramos, com sede em São Luis.
no Estado do Maranhão .
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1947 126.° da Independência e 59.° da.
República.
EU!tICO G. DUTRA.
Clemente M ariamâ

Clemente M arumi.

DECRETO N.' 24.133 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1947
Autoriza o Ginásio Independência,
com sede em São Paulo, a funcionar
como colégio.

Não foi publicado ainda. no Diário
Oficiql por falta de pagamento.
DECRETO N.o 24. 134 NOVEMBRO

DE 28
DE 1947

DE

Oonceâe reconhecimento a cursos da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de. São Luis, no Estado do
Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o artdgo 87, item r, da Constituição, e nus
têrmos do Decreto-lei n.o 421, de 11
de maio de 1933, decreta:

Artigo único - E' concedido reconhecimento aos cursos de farmácia i:
de Odontologia, da Faculdade de Far-.
mácia e Odontologia de Bão Luís
mantida pela Fundação Paulo Ramos
com sede em São Luís; no Estado do
Maranhão.
"Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1947 126.° da Independência e 59.° daRepública.
~oO.

DUTRA.

Clemente" M ariani.

1947

DEORJETO

N.?

24.136 _ DE 23 DE
1947

NOVEMBRO DE

Cria, sem aumento de' despesa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suole:
mentar, de tcxtroovumerárto-mensa-:
lista,' do Departamento de Esportes
da Marinha, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O art.
87, item. I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na forma
da- relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de
Extranumerário-mensalista, do Departamento de Esportes da Marinha, mediante a- transferência de funções de
idênticas tabelas do Centro de rnstruç8.0 "Almirante Wandenkolk".
- Parágrafo único
As funções
transferidas continuam preenchidas
pelos seus atuais ocupantes.
Alt. 2,° ârste Decreto entrará em vígcr na daba de SUa publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de novembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.'
ela República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

MIN1STf,'RIO DA MARINHA
DEPARTA.i.>rENTO

~

DE ESPORTES DA MARINHA

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número i~ --~
de
I
funções I

---1

Séries funcionais

i

Auxiliar de Escritório]1
(Centro de lnstrução Almie, Wan-l
denkolkJ
1

Tabela

Tabela
[

I

I

1

~~·I

,I Referência

I
~

~

'"

i

XI

I
\ T.O.M.

I

XI

'1J

~.

1

I

g

Instrutor
2

Instrutor (C.I.A.V1.)

XVIII

i

T.a.M.

XVIII

2

'"
K

~

~.

2

1

Porteiro (C.l.Jl.W.)

o

Porteiro
XI

T.O.M.

XI

1

1
-Tabela Numérica Suplementar
--~-~----

Instrutor
1

3

Instrutor CC.I.A.W.)
Instrutor CC.I.A.W.)

XXXII
XXIX

T.S.

T.S.

1
3

4

XXXII
XXIX
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DO
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DECRETO N° 24.137 -: DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1947
Decuu« de utilidade pública, para desapropriaçâo, o imóvel, que menciona destinado a instalaçao _da Escola 'de Estado Maior da Aeronáutica.

o Presidente da República, uaanuo
da atribuição que lhe confere c artí87 número l ua Constituição p'e-

"O

jlO'ral e tendo' em vida o art. 5 c (;Onlbinadc com O art. 6.0 do Decreto-rei
n c 3.365. de 21 de junho de 19~1 de-

creta:
Art. 1.0 Fica declarado de unnoaue pública. para desapropriação o
ímóver. mclusrve oenfettorfas nele
extsten tes situado à rua Pereira da
s'tlva n « '26 no Distrito Pedera, pertencente ao Sr. Henrique Ferreira de
Oarvalnc e sua mulher D. Alice Cerquinno Ferreira de Carvalho, ou a seus
i.erdeírcs ou sucessores.
Art 2 o Destina-se ésse imóvel à
tr.statacâc da Escola de Estado Maior
da Aeronàutíca .
Art 3'" Pica declarada, a urgência
da desaproprtacáo. para efeito de tmeriata rrmssâo 'te posse do imóvel. e
autortaada a SUl:> etetivaçáo na forma
de art. 10 do citado Decreto-lei número '1 365 de 1.941.
Art, 4 c A âespesa resultante. na
importância de três milhões e trezentos
mil cruzeiros cors 3.300 000.00) c'wrerá '3. conta da Fundo Aeronáutico
Art. 5 c O presente Decreto entrará
err vigor na data de sua punlícacao
revogacas as disposições em conta-á-to
Rio de Janeiro, 28 de novemuro de
1947, 126 o da Independência e 59 () da
República.
EURICO G.

DUTRA

Armando Trompowsky
DECRETO N° 24 138

~ DE

28

DE

NOVEMBRO DE 1947

Declara de utilidade pública, para desavropriação, terrenos necessários à
Base ae-ec de Sã(, Paulo (Cusnbica) ,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtb-ncào que lhe confere o artígr- 87 número 1, dó. Constituição Federal e tendo em vista o art. 5 do
Decreto-lei n ? 3.36[:;, de 21 de junho
ele 1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utihdade
pública, para desapropríacâo. os f,erCol. das Leis -

VaI. VIII.

EXECUTIVO

renos. inclusive benfeitorias nele ea-sLentes, situados junto à Base Aérea de
..'ac Paulo t Oumbícaj Estado de São
Pauto a saber
.
aJ área aproximada de um milhão
novecentos e sessenta e seis mil e quir' nentcs metros quadrados
.
·1 966 tiOOm;:n
de propriedade em
oondomímo de Samueí Ribeiro e lrmâos Gumte;
b) área aproximada de novecentos
e quarenta e quatro" metros quadrados
(P44 m2)
de propriedade de Antônio
nos Santos, também conhecido por
Prancísco Galdmo sendo as benteítc'ias nela existentes pertencentes a.
·08.0 Antônio dos Santos e Benedito
José Mariano:
cl área aproximada de um milhão
duzentos e dezesseis mil metros quadrados (1.216.000 m2), de propriedade
elos nerdeíroe da família Pinto sendo
as benfeitor-as nela existentes pert-ncontes a Fritz Hugrefe Luis Pinheiro,
Prasiltna Maria Ferreira. Vicente de
Siqueira Bueno, Viúva de Guítnerme
Paganmí e ao Dr João Assunção.
d área aproximada de tr-ezentos e
<ovents e dois mil e oitocentos metros
cuadtados 1392 800 m2) de prop ciedade da Emprêsa Tmobiltária Lutfatla
I imitada. sucessora da Oompanhía [t,a,t-áia:

e. área aproximada de dois milhões
setecentos e oitenta e um mil e setecentos metros quadrados . . . . . . .. ..
? 781.600 mZ). de propriedade de Luís
m-anco
f) área aproximada de um milhão
novecentos to oitenta e oito mü '.11eto-os quadrados (1.988.000 mâi . de o-oortedade das Indústrias F. Matarazzo: e
q) área aproximada de trezentos e
vinte e seis mil e quatrocentos metros
qtadrados (326.400 m2) de proprta ta(le
de Nestor Jose Barbosa,
Art 2 ° Destinam-se êsses terrenos
a ampliação da Base Aérea de São
Paulo Cumtüoa.i LUd.O conforme ~C1J.SR'
1:",
do processo protocolado na Díret-o-ta de Engenharia do Minis;p.flo da
Aeronáutica sob n.o DO-258-47 no
qual se encontram as respectivas
plantas.
Art. 35' Revogam-se as dísoosíções
eru contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
194í, 126.° da Independência e 59.0 da

Repúblíca..

EURICO G. .DUTRA

Armando Trompowsky

Fls. 25
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DECRETO N.o 24.139 -

DE

DO

29

PODER

de Corumbá, no Estado de Mato Gros-

DE

1947
Aprova novos projetos e orçamentos
NOVEMffiRO DE

para as obras do oôrto de Corumbá, ~o Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número. J, da Constituição,

decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na importân-

so, na importância de Cr$ 14.027.010,90

(quatorze milhões vinte e sete mil
e dez cruzeiros e noventa centavos),
e do respectivo armazém, na importância de Cr$ 2.955.426,70 (dois milhões, - novecntos e cinqüenta e cinco
mil e quatrocentos e vinte e seis cruzeiros e setenta centavos), em substituição aos que foram aprovados pelo
Decreto n,c 15.369, de 13 de abril de
1944.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da

cia total de Cr$ 16.982.437,60 (dezes-

seis milhões novecentos e oitenta e
dois mil e quatrocentos e trinta e sete
cruzeiros e sessenta centavos) : 08 quais
êste baixam, devidamente rubricados,
relativos à construção do cais do pôrto
DECRETO N.o 24.140

EXECUTIVO

República.
EURICO

G.

DUTRA

Clovis Pestana

DE

Dispõe sôbre a relataçõa do
e Obras Públicas .

29

DE NOVEII'IBRO DE' 194'1

ouaaro I 'do Ministério da Viação

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Par-a efeito de lotação, a relotaçâo das repartições atendidas
pelos cargos do Quadro I das Partes Permanentes e Suplementares do Ministério da Viação e Obras Públicas, é a seguinte:
I. Gabinete do Ministro.
I!. Serviço de Documentação.
IH. Departamento de- Administração.
IV. Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
V. Departamento Nacional doe Estradas de Ferro.
VI. Departamento- Nacional de Estradas de Rodagem.
VII. Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
VIII. Departamento Nacional de Iluminação e Gás.
IX. Departamento, Nacional de Obras Contra as Sêcas.
X. Estrada .de Ferro Bragança.
XI. Estrada de Ferro Dcna Teresa Cristina.
Art. 2.° Fica. aprovada a lotação numérica das Partes Permanente e
Suplementar d-o Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas,
com 1; 005 cargos, sendo 806 na lotação permanente e 199 na lotação suplementar e com a seguinte distribuição:
Lotação

.~-

Perm.
I ~ CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO EM 1

COMISSAO
I
Admtnístrador .......•............................ '
]
Chefe de Distrito
\
Chefe de Serviço
1
Diretor
1
Diretor doe Divisão
.
Díre.tor Fiscal
.
Diretor-Geral
.
Diretor de Serviço
:. \
Inspe~ol'
,
)
Superintendente
,..
T9ta1

, .....•.... [

J.

i

20
2
6
2
2
1

44

i

iI
I

Sup.
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EXECUTIVO

Lotação

Perm,
II -

CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO
. ·EFETIVO

Ajudante de ~~sourei:ro

,

Assistente Jurídico

I

1
1

. .::'::::::::::::::::::::::::::::': I

Total

:

\

CAR~~~ ~~ .C~R~~~~A~

1

,

""

Oontínuc

'
.

,...

Desenhista

',

Eng,~nh~üo (D. N, :.t,:, F.
}l:;us·eÜ1.2:;:'ü (D. N. O. Q.

'"

1

!

" ., ., " " •.••... !

,.
,,,,
,
,.i
i..
11. g.) ".,.".)
S.)

,

'

1

Eng"nl1e.j.~'.o (D. N .. P
E. C. - D. N, O. C. S.) .. I
.Icng'enhctro (D. H. I.' a,)
...... i
Ercrtturárlo
,
,
,',.".)
Méõi-co
'.'
,.,,
, , , , .. ,
\

OLiC?j8l

i~0m~ni::;i;r8i;:','o

Prútdco de xnsunna: :,;1.,

"."

•.•••••••••••••••••. ·•••••••• .... 1I

Totr-.l

IV -

", " .. )

,

" .. ,"""

RESUMO'

,'. ,'1

~SGhr:::3,

oe

p.:':JFjm,"~(·o

Oargoe de carreàra

efetivo .",

""

Total Geral

8

4

I

5

I

,

,

13
1
5

221

761

44

,', .. \

80S

2
1
2

1

1

1

I

17

94

21

I

123 I
21 I

1
761

I

I
1

114
48
105
3

7

1

60 I
25 I

". " , .. , , , , I

"., .. 1

II

1

\

Oargcs Isolados, de provimento em ccmissao .,' ~ .... \

Oargcs

1

I
II

I

Biologista . . ,
.

1

J

~~g~J~~H~~;;,a: .::.:::::::::::.::::::::::::'
:::::::::::::::
i
Bíbüotccar!o . .
,." .. ,
".,
"
,,)
8_:'0

I

1

,

Tesoureiro

I)Jl::::t·iJ6.'·

1

J

~!~::~~:~;~~'~:~:
Operado? ..•...................'
Agrônomo UI -

I
I

Chefe de Portaria

Omegratísta . .
Consultor Jurídico

Sup,

I
I

I
I

I

I

3

64
1S2

17'

182
199

Art , 3.° Fica. anrcvads., IlR forma da 1'-2J9.:;8.0 anexa, a distribuição do-s
cargos constantes ci.oaIL'::;o anterior pelas repartáçôes a que se refere o
art. i.e cõstc decreto.
Art. 4:' Nas carreiras em cue nouver, símultâneamente, lotação permanente e Iotacão suplementar.
(~':JrGS que se verificarem na lotação 8U-

os

ulementar n..êo POdOT;10 ser preencnídoa.
- Art. '5,0 Ate que seja orknnieado o quadro próprio para o Departamente Nacional de Estradas vde Rodagem, ex-vi do Decreto-lei n.c 8.463,

ATOS

38&

DO PODER ExEcUTIVO

de 1945, que reorganizou êsse Departamento, nãó poderão ser removidos
os funcionários constantes de sua lotação.
Parágrafo único. Os claros que se verificarem na lotação do Departamento Nacional. de Estradas de Rodagem não poderão ser preenchidos.
Art. 6.0 ~te' Decreto entrará emvigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de novembro de 1947, 126.° da Independência
e 59.0 da República.
EURICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.
Lotação Numérica das repartições atendidas pelas Partes Permanente e
Suplementar do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, a
que Se retere o art. 3.° do Decreto n.o 24.140, de 29. de novembro
de 1947.

Lotação

I

Perm.
I -

GABINETE DO MINISTRO
Cargos isolados, etetroo«

g~r;stgfto; Téc'~i~:;'::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Consultor Jurídico

Ir -

SE~::~~ ~E·~~~~~~~;~;~~

.. ·

.

1

·I

1

I

Cargo isolado, em comissão

l

Diretor de Serviço (S. D. -D. A.)

I

I
.... ···· .. ·· .. ··· ...... ·· .. ··· .. ··1

I

.

Operador . .

I

Cargos de carreira:

Arquívologista . .
Blblictecárro . '. ..

~:2rW~~I~t~

Ofi-cial

'.'

1

" .. ,

. : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Administrativo
Total . .

LIr -

DIVISÃO

\

DO PE3SQ.I'IL

Cargo isolado, .em comissão

Diretor de Divisão (D. P. -

D. A.)

5
1
1
4
4

\

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO

I
I
II
I

3

II
I

,

1

1
1

I,
I
I
I

I

2

II

15 I

"I

1

1
2

\
I
I

I

Cargos isolados, efetivos

Assistente -Iurtdíco
Cinegrafista . .

Sup ,

\
I
I

II
I

4

ATOS

DO

PODER

ExEcUTIVO
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Lotação

Perm.

Bup ,

Cargos de carreira

Dactilógrafo..
.
Escriturário . .
Médico . .
Oficial Admlnístratdvo .:

.
.
'

,

\

..

7
lO
17

Total;

\

fi"

I
nrvrsão

DO MATERIAL

\

1

Cargo isotaão, em comissão

Diretor de Divisão (D. M. -

D. A.)

\

Cargos de carreira

Almoxarife.
.
'
.
Dactilógrafo.
.
.
Desenhista . . ..................................•....
Escriturário . .
.
Oficial Admínlstratívc
.
Total..

.

DmSÃ'Ü

DO

3

23

I

1

I
I
I

3

I

2
2
I

5

14
\

25

ORÇAMENTO

Cargo isolad:p, em comissão

Diretor de Divisão

(D;

O. -

1

D. A.)

Cargos de carreira

Dactdlôgrafo .
. .•.••..........•.•....•...•••••..
Escriturário . . .....................•.•..•........... '
Oficial Administrativo
','
j

Total . .

,...•.•.\

6
4
23

3

34

3

I
SERVIÇO DE coMUNICAÇÕES

Cargo isolado, em comissão

Diretor de Serviço (8. C. -

D. A.) •.......•.•.•.

1

Cargos de carreira

Arquivista . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . •. .
Dactilógrafo . .
. . . • . . . • . . . . .. . . . • • . . • . .
Escriturário . . ...............................••... ','
Oficial Administrativa ......•.•..••..•••••...•.•....•.
Total . . • ••••••• •....•••.. ..•

4
3
6
6
20

390
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Lotação

Perm ,

POR'.ratUi\

Cargo íeouiao, efetivo

Cargos de carreira
Contínuo . .

rotal . .

(D.

A.)

I
1

32

1

33

I
'.,

Tota"l .

IV -

1

I

,DIRETORIA

Cargo ísouulo, em ccrnessco
Diretor

I

-1

Chefe de Portaria

.

SU"p.

-)

..•...•.....................

1
1

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
DE SAN·EAMENTO

j

Cargos isolados, em comissão

.<9·

D~retor-Gera~

;N.

o ..s.i

_I

Diretor de DIvIsa0 (D. Pr0 J• - D. N. O. 5.)
Diretor de Divisão' (D. A. - D. N. O. S.)
Diretor de Divjsão(D. O. - D. N. O. S.)
Inspetor (D., N. O. S.)

.
"\
.
\

Cargo isolado, efetivo

Assístente Jurídico

-

.

1

Cargos de ..carreira
Dactilógrafo . . ............•......
Desenhista ..
Engenheiro (D. N. P. R. C. - D. N. O. S.)'
.
Escriturário
Médico
1
Oficial Administrativo
.
Contínuo ..
Auxiliar de Engenheiro ..............................•.
o

o

o

o

•••••••

3

••••••••••••••

2

••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

o

o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

30
11
4

7
4
4

o .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

Total

·63

9
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t

Lotação

Sup.

\

I
I

V -

DEPARTAMENTO NAOIONAL DE ESTRADAS
DE FERRO
Cargos isolados, em comissão:

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

Geral (D. N. E. F.)
;
..
de Divisão (D. C. 1 .. - D. N. E. F.)
.
de Divisão ~D. E. - D. N. E. F.) ..•........•
de Divisão (D. A. - D. N. E. F.)
.
de Divisão (D" P. O. - D. N. E. F;)

I
I

Cargo isolado, efetivo:

Chefe de Portaria ......•..............................
Assi.stente J urídico
',
.

1
1

Cargos de carreira:

Dactilógrafo
Desenhista
,
: ..'
Engenheiro (D. N. E. F. - D. N. E. R.)
Escriturário
'
Oficial Administrativo
Contínuo
Total
VI -

.
.
.
.
.
.

14

.

19

3

DEPARTAMENTO NAOIONAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM
Cargos isolados. em comissão:

:j

Diretor Geral (D. N. E. R.)
;-; •••.
Diretor de Divisão (D. E. Prcj. _ D. N. E. R.)
.
Diretor de Di~São (D. C. Oons , - D. N. E. R.) .•... 1
Cargos isolados, efetivo:

1
1

1

i

Engenheiro Chefe (D. N. E. R.)

1

Cargos de carreira:
Almoxaa'lfe ..............................•............••

Dactilógrafo
Desenhista
Eng~nh~h~o

"
(D. N. E. F. -

;
D. N. E. R.)

.
.
.

3

6
2

29

Bscriturárfo
Oficial Administrativo
Contínuo
,
Auxiliar
Engenheiro

.
.
.
.

10

..

.

66

de

Total

,

19

3
7

17

Aros

392

DO
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Lotação

I- Perm.
I
VII -

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PORTOS, RIOS e CANAIS

Gera~ ~I?' ~.

P. R. C.)

;.\

Drretor de DIVIsa0 (D. H. - D. N. P. R. C.)
.
Diretor de Divisão (D. P. C. - D. N. P. R. C.) ,
.
Diretor de Divisão (D.E. C. -D. N. P. R. C.) .. ··.1
Dir-etor Fiscal ,(D. N. P. R. C.)
1
.Admíntsbrador (A. P. N. -

Sup.

\

I
I

Cargos isolados, em comissão:

Diretor

---

D. N.P. R. C.)

1

Superintendente (A. P. L. -D. N. P. R. C.)

1

1
1

-.

·1
1

2
1
1

rnirçoe isolados, efetivo,s:

Assistente Jurídico

,

.

Tesoureiro (A. P. N.)
Ajudante de Tesoureiro (A. P. N.)

1
1
1

.
','

Dactilógrafo
~~~~~~.~~.~~~~:~~~
\
Desenhista
_
.
Engenheiro (D. N. P. R. C. - D. N. O. S.)
.
Escriturário
.
Oficial Administrativo
.
Contínuo .•............................................
Auxiliar de Engenheiro
.
Total

vm -

"

,;., .. ,

"

,\

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ILUMINAÇAO E,GAS

\
I'

Cargos íeotaaoe, em comissão:

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

Geral (D. N. I. G.)
,
, .. ,.,.,." .
de Divisão (D. G. - D. N. L G.)
.
de Divisão (D. L P. - D. N. I. G.)
.
de Divisão (D. L. C. - D. N. I. G.) •....••..
de Divisão. (D. r. E. - D. N, r. G,)
Cargo isolado, efetivo:

MsIstenteJurldico ... "" .. ,. """""""" """'"
Cargos de carreira:

Dactilógrafo., ... ""'" , .. , .... ,.""" , •....... ' •.•..

Desenhista ...........•................•.... ;Engenheiro -(D. N. I. "a.)

_.•.. ~
.

Oficial Admin.1strativo •.......•..•....•........•.• -. .•.
Contínuo •.•..•....•••.--. .._.-...........••.....•...•....
Auxlllar de Engenheiro .",., .. ,.", .. , .... , .. ,.""."

Total ."., •• , .•••.•.

"".,.",,,,,,.,,l

25

7

7
75

41
67

24
34
223

68
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EXECUTIVO

Lotação

Perm,

SuP.
1

IX -

I
I
I
I
1
1 I
1 I
4 I
I
1 I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS

Cargos isolados, em comissão:
Diretor Geral (D. N. O. C. 8.)
Diretor de Divisão Técnica (D. T. - D. N. O. C. 5.)
Chefe de Distrito (D. N. Q. C. 8.)
Chefe de Serviço (5. Agro Industrial - D. N. O.

C. S.l

, '"

Chefe de Se-rviço (8. Estudos - D. N. Q. C. S.)
Chefe de Serviço (S. Piscicultura - D. N. O. C. S.)

1

1

Cargo isolado, efetivo:
Assistente Juridico

Cargos ae

I
I
I

.
\

.
.

Biologista (D. N. O. C. S.l '"

.

Dactilógrafo
Desenhista ."
Engenheiro (D. N. O. C. S. (
Escriturário
Oficial Administrativo

.
.
.
.
.

;

Contínuo ........•......................................
Total

1

1

CUTTe"~,

Agrônomo (D. N. O. C. S.)
Alnioxarife

II

8
8
5
3
7
48

II

1

I

12
29

l

I

129

X -ESTRADA DE FERRO BRAGANÇA

Cargo isolaâo, em comissão:
Diretor da E<;trada de. Ferro de Bragança

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

1

1

XI-ESTRADA DE FERRO DONA TERESA CRISTINA

Cargo isolado,em comis'do:
D!r<ltor da Estrada de Ferro D. Teresa Crlstln.
Total ...•............................. 1.

1
1

12
14

394

ATOS

DECRETO N.' 24.141 -

DE
NOVEMBRO DE 1947

DO

29

PODER

DE

Declara extinto o Conselho Administrativo do Estado do Rio Grande
do Norte.

O Presidente da ~ República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 12 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado extinto o
Conselho Administrativo do Estado do

ExECUTIVO

Rio Grande de Norte, cujo arquivo será
entregue às autoridades esta_rlllai~ competentes.

Art. 2.°

~ste

Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de

1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUtRA

Adroaldo Mesquita da Costa

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

I Tradutor-auxiliar

1I
3

1

i

XIV

I

i

Redator (A. N.)

I Escriturário

(A. N.)

' Censor (A. N.)

I Censor

(A. N.)

-W I

I

I

T.a.M.

i

\

-4 i.
5
5

j

I
(A. N.)

I

Séries funcionais

Tabela

Referência

I

I

1

I

.
i

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

1
-1

T.a.M.

XV

I T.S.M.

XXI
XVIII

T.a.M.
T.a.M.

}

4

I .......................... II
i

XIV

I

I

15

I

Censor
....................

i

xvi

Redator

-41
5
5

Tabela

I

. Tradutor-auxiliar

I

xv

I,

-

.

'ti.

~

XXI
XVIII

i

10

I

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

li'

-1--j
Escriturário
8
Escriturário
I

9

I

Referência .\

Séries funcionais

Tabela

I
(A. N.)

.
.

XXIII
XIV

I

Séries funcionais

Referência

Tabela

Escriturário
T.S.M.
T.S.M.

XXIII
XIV
ec
'"

'"

396
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DECRETO N.? 24.142 -

DE

DO

PODER

29

DE

NOVEMBRO DE 1947

Retifica o Decreto n.' 23.405, de 28
de julho de 1947.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1. o As Tabelas e a relação
nominal que acompanharam o Decreto TI. o 23.405, de 28 de. julho de
1947, referentes à Agência Nacional e

ao Departamento "tederal de Segurança Pública, passam a vigorar com
as alterações constantes da relação
ar~""'<l

,

Parágrafo

único.

As

Censor t.unsferfdas para

funções

de

Departa-

menta Federal de Segurança PÚblíca continuam preenchidas pelos

2 - Auxiliar de Escritório; ref, X
1. Francisco Ribeiro Mendes
2. Maria da Conceição Lopes
7 -,- Auxiliar de Escritório, rer. IX
1. Cândido Freitas
2. Edite de Sousa Paula Freitas
3. Emília Barbosa de Brito Fernan-

des

4. Humberto Siqueira e Silva
5. Manuel Antônio Rodrigues Tôrres
Filho
6. Martna Barbosa de Medeiros
7. Rute da Rosa Matos
5 - Auxiliai' de Escritório; ref. VIII
1. Carmem Fonseca Passos
2. Celeste Reis
3. Cléia Tani
4. Maria Pedrosa
5. Maria Salete da. Costa Guedes
1 ~ AUxiliar de Escritório, ref. VII
1. Celína Sá

seus atuais .ocupantes.

Art .. 2. o) âste Decreto vigora a parti! de 2 de agôsto de 1947.
Art. 3. o Revogam-se as dtsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro
de 1947, 126.° da Indepen-dência e 59.'1
da República.
Eurico G.

DUTRA.

Adroaldo !VIesquita da Costa.
RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE o
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1. o DO DECRETO N. o 23.405, DE 28 DE JULHO
DE 1947.

Tabela

Numérica

Ordinária

1 - Auxiliar de Escritório, ref. XI
1. Reginaldo Rodrigues de Carvalho

ExECUTIVO

1.
2.
3.
4.

4 Redator, rer. XV
Antônio Guimarães Drumond
Edson Lins de Albuquerque
João Batista Lima
Rubens de Agra Saldcnna
Tabela Numérica Suplementar

8 -

Escriturário,

rer.:

XIV

1. Arquimedes de Azevedo
2. Edgar Paíva Meio

3. Haroldo Summer Negrão
4. João Ribeiro Martins

5. Joaquim Fernandes da Silva Maia.
Júnior
6. Lu1s Fernando de Melo Barreto
7. Oscar Feital
8. Pedro Nolaseo Frasão,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA TI: NEGóCIOS INTERIORES
AGÊNCIA NACIONAL'

'- Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de

I
Referência I

Séries funcionais

I

Auxiliar de Escritório

1

I

de Escritório

VIII

Auxiliar de Escritório

.. /

VII

Auxiliar de Escritório

I Auxiliar

I

26

I

XI

"1
.·1
I
.·1
I
.·1

8 : I Auxiliar de Escritório

3

__
3

Tabela

de

X
IX

11

I,

!

9

I

T.O.M.

S

I
1I

T.O.M.

3

T.a.M.
T.a.M.

I

Auxiliar de Escritório

I

.

I

\

XI
X

3

I ··························1
II
/

3

'I

--~

I

Séries funcionais

I
T.O.M.

!i

I
Referência I
I
I

funções

I
I

I

9

3

Número

!

funções

~
o

r~

26

I .

/

::

"

Tabela

8

i
~

8"

8"

IX 11
VIII I
VII I

L
'"
-a

~

.~
00

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATU"..L

Número

de
funções

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

1
Séries funcíonais

Tabela

Referência

I

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

I

I

I

I1
I
I
.
:8 I Escriturário
-I
8 I

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

[I

\

I1

I

te I Fotógrafo
--I
10 I
11

............ 1

I,

II

Escriturário

T.S.M.

XIV

i

_8
8

II

\

I

1I
1

XI

T.S.M.

I

10

Fotógrafo

10 \······················ ..
I

i

, I
••• . •• •. • . . • . . • . . • •••• ••••!

j Tabela

XIV

(

I

\1

I

I

I

··l
I

I

XI

I
I

/1

::-o

xn

g
'O

i

~
~

Q

s

~

SITUAÇÃO ATUAL

Número I
de . \
funções

'I

séries funcionais

I

I Referência
J

20 I Prat~cante de Escr~tór~o :
7
Praticante de Escr-itór-io I
3
Praticante de Escritório

I

3D
:

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
.I
\ Redator"

I

VI
IV
I

i

!

XV

I
j

Número I
de
funções

I

I

I

\ Praticante de Escritório

[Tabela

T. S.M.

I T.S.M.
I T.S.M.

I
I
I

I

20
7
3

3D

II
Referência I

0

•0

•••

0.0...

\

•••••••••••

\ ·

01

I

I

:: (...

I
I

I

I
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DECRETO N.v 24.143 DEZ~1ERO DE

DO

nF. 1

PODER
DE

1947

Exclui do regime de liquidação a.lirmà
que menciona e dá outras provi~

áências ,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e atendendo ao disposto no Decreto-lei número 8.553, de 4 de janeiro de 1946.
artigo 2.0, e à proposta da Comissão
de Reparações de Guerra, decreta:
Art. 15 Fica excluída do regime de
liquidação de que trata o Decreto
TI.o 13.%0, de 1.0 de outubro de 1943,
a firma Corneta Limitada, com sede
na Capital do Estado ele São Paulo,
cessando as atribuições do liquidante.
nomeado.
Art. 2,° O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
191'7, 125;0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Raul Fernandes

DECRETO N,o 24.144
DE 1 DE
DEZEMBRO DE 194'7
COncede à "Emprêsa de Navegação
Santo Antônio Lttiu." autorização
para funcionar Como emprêsa de tuioeçação de cabotagem, de acôrdo
com Ôo que prescreve o Decreto-lei
n,o 2: 784, de 20 de novembro de 1940.

o Presidente da República,

aten-

dendo ao que requereu a "Emorêsa de
Navegação Santo Antõmo Ltdu.", deereta:
Artigo único._ E' concedida à "Emprêsa d-e Navegação Santo Antônio
Limitada", com sede na cidade de Laguna, Estado de Santa Oatartna, aü-'
torizaçâo para funcionar como emprêsa de navegaçâo de cabotagem, de
acõrdo cem o que prescreve o Decreto-l-ei .11.° 2.734., de 20 de novembro ôe
1',;)10.. obrigando-se a mesma sccíedade
a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da referida

autorização.
Rio de Janeiro, 1 de dez-embro de
Hii7, 126.0 da Independência e 59.0 da

República.
Ermrcn G. DUTRA.
Morvan Figueinzdo.
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DECRETO N.« 24.145 - DE 1 DE
DEZ~1BRO DE 1947
Dispõe sôbre a transferência de coacessõ.es e autC!.rizações à Companhia
Paul~stp d.e Força e Luz, e dá outras
prooiâéncíae,

O Presidente da Repúbuca usando
da atribuição que lhe confere' o artrso
87, inciso I, da Constituição, e nos tê~w
mos. do art. 21 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, combínado com o art.. 1.0 do Decreto-Iei mú;
mero 5.764, de 19 de agôsto de 1943, e
o art. 1.0 do Decreto-Ieí n.o 7.062, de
22 de novembro de 1944, e
Considerando -que o Conselho Nacional de Águas .8 Energia Elétrica, na
forma do exigido no art. 6.° do citado
Decreto-lei _n.v 5.764, já manifestou a
aprovação prévia. sôbre a incorporação,
pela; Companhia Paulista de Fôrça e
Luz, das acervos de várias emprêsas
de eletricidade suas associadas no Estado de São Paulo,
Decreta:
Art. 1.° Ficam transferidos à Companhia Paulista de Fôrça e Luz, concessionária dos serviços de eletricidade
de vários municípios do nstaoo de São
Paulo, as concessões e autorizações
outorgadas no regime do Código de
.é.eues e legislação subseqüente, as seguintes emprêsas por ela incorporadas:
Emurêsa de Eletricidade de Araraquara S, A.; Emprêsa Elétrica orion
de Barretos, S. A.; Companhia Melhorarnentos de Batatais; Emprêsa
Elétrica de Bebedouro S. A.; Companhia Fôrça e Luz de Brotas: Companhia Fôrça e Luz Caricba: companhia Douradense de Eletricidade;
Companhia Francana de Eletricidade;
Companhia Central Elétrica de Icem;
Emprêsa Fôrça e Luz de Jaú, S. A.;
Companhia Fôrça e Luz de .Iaboticabal: Emprêsa Fôrça e Luz de Ribeirão
Preto S. A.; Iêmprêsa de Eletricidade
de Rio Preto S. A. e Companhia de
Eletrícldadc. 'I'aquarltdng a.
Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente Decreto, a Companhia paulista de Fôrça e Luz obriga-se a:
I - Regístrá-Io na Divisão de Águas,
(~O Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério da Agrlcultura, dentro de trinta (30) dias, a
partir de sua pubücacão..
II - Assinar novo contrato para
oxploraçâo dos serviços de energia elétrica em sua zona de fornecimento. 110
»raso que lhe Iôr .determinado pelo
íVlinistro da Agncultura..
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 -de dezembro de
1947, 126,° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carualho,

DECRETO N.o 24.146 DEZEMBRO DE

DE

1

DE

1947

Abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$

- 4.52.8.000,00, parq atenner ao custeio
co Hospital, São Francisco de Assis.
o Presidente- da República, usando
da autorização contida na Lei número 107 de 26 de setembro de 1947.
e tenda ouvido o Tribunal deCantas;
nos têrmos do art.' 83, do Regulamento
Geral de Oontabilidade Pública, de-

EXECUTIVO

DECRETO N.? 2'1.149 -

DE

DE

1947

DE DEZ~BRO

Artigo único. Fica aberto, pelo Mi-

dito esoecla! de quatro mtlhôos. quinhentos e vinte e oito mil cruzeiros
(CrS 4.52300). para atender. no correate exercício, às despesas com Q CU,,t"'in ~1; r~'<~')üal São Francisco de Assis, 1'8,T(:,'Udo ao patrimônio da União
e incorporado à Universidade do Brasil,
na formado Decreto-Ieí n,v 9.635, de
22 de agôsto-de 1946.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1917, ~26,C da Jndependêncía e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA

Clemente Mariani
Corrêa e Castro

DEORETO N,o 24.147 DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1947
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Teresa Cristina, de

Tereeópcíis ,

DE D!':-

Concede reconhecimento ao cerse glnasial do Ginásio Osvaldo Cruz, de
Uberlândia.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têr mos ào art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino S-e-cundário, decreta:
Art. 1.0 E concedido reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Osvaldo
Cruz, com sede em Uberlândia, no Estado de r.. .f inas Gerais.

Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariani.

ereta:

níster!o da Ed'-.lC8.Ç8.0 e Saúde, o cré-

2

24.150 - DE 2 DE
1947
Concede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Dr , Demóstenes
Aoelino, de Teresina,
O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo
87, item I, da Ocnatituíçâo, e nos têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica do
Eu si no Secundário, decreta:
Art. 1.0 'E' concedido reccnhccimemto, sob regime de insp-eção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Doutal' Demóstenes Avelmo, com sede em
Teresina, no Estado do Piauí.
Art. 2.0 Revogam-se as dísposiçêes
DECRETO

N,O

DEZEMBRO DE

em contrárío .

Rio d.e Janeiro, 2 derdezembro de
1947, 126,° ela Independência e 59,°
da República.
EURICO G. DUTR,',
Clemente MUTiani.
DECRETO N.o 24.151 -

DE

3

»»

DEZEM:mo rc 1947

Não foi publica.. do ainda no Diár.io
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N,O 24.148 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1947
Dá nova denominação a estabeleci...
menta de ensino secundário.

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

Faz publica a edeseo, por parte dos
Gooernas de Portugal e do C'tnadá,
à Convenção para a unificação de

certas regras relativas ao iramsporte
aéreo iniernacioruit e Protocole Adcional, firmados em Va.1'SÓVia, a 12
de outubro de 1929.

O Prssldente da República, Ü1.Z pública a adesão. por parte dos Governos de Portugal e do Canadá, à 1,~(>l1
venção para a unificação de certas
regras relativas ao transporte c.érec
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internacional e Protocolo àdicíonal,
firmados em Varsóvia, a '12 de nutubro de 1929 conforme comunicação
feita ao Mi:b.istério da.s Relações Exteriores pela Legação da Polôma, por
nota de 3 de novembro de 1947, cuja
tradução oficial acompanha o presen~
te Decreto.
Rio de Janeiro, em 3 de dezembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.

DEORETO N.o 24.152
DEZ~lBRO

DE

~

DE 4 DE

1947

°

Autoriza estrangeiro a osiquirir
domínio útil de terreno de marinha
que menciona, situado nesta Capital.
O Presidente da República usando

da. atribuição que lhe ecntere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 205.
do Decreto-lei :(1,0 9.760. de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica o 81'. Avenno
Ferreira Souto da Mata Mesquita, de
nacionalidade portuguêsa,' autorizado
a. adquirir a fração um -deaessete a vos
(1.'17), do domínio útil do terreno de
marmha situado na Avenida Rut Bar--:
bosa n . ° 350, nesta Capital, de que
trata o processo protccclado no Ministérioda Fazenda sob n.v 173.593,
de 1947.
Rio de Janeiro. 4 de dezembro de
19/;'1, 126. ° da Independência e 59. o
da República...
EURICO

Corrêa

G.

Autoriza estrangeiro

(J.,

EURICO G,

DE

4 DE

adqUirir o

ao-

mínio útil do terreno Clt, marinha
que menciona, situado nesta Capital.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confsr- o artigo
87, número I, da Conatnuíçáo, e tendo em vista o disposto no art . 205 do
Decrete-lei n.v 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica o Ex. Henry
Isaac Alhante, argentino naturalizado, autorizado a adquirtr a fração
um dez avos (l/lO) do domínio útil
do terreno de marinha situado na rua
Otávio Correia n.v 116, freguesia da

DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.? 24.154 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza eetromçeirc a adquirir o domínio útil do terreno de marinha
qUe mencioná, situado nesta Capital.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, e tendo Em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei n." 9.7-60, de 5 de setemb-ro d~ 1946, decreta:
Artigo único. Fica o SI',
Reger
Guedon, de nacionalidade francêsa,
autorizado a adquirir a fração onze,
mil oitocentos e cinqüenta avos (11/
1. 850) do domínio útil do terreno de
marinha situado na Avenida Rui Barbosa n.c 636. nesta Capital, de
que
trata o processo protocolado no Ministério da Fazenda sob n.e 235.268,
de 1946.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1947, 126,° da Independência e 59,° da

República,
EURICO G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO

N.? 24.155 ~ DE 4
DEZEMBRO DE 1947

DUTRA

e Castro

DECRETO N.C' 24.153 ~
DE7.El\llmO DE 1947

Lagoa. nesta Capital, de flue trata o
processo protocolado no Ministério da'
Fazenda, sob o n.? 178 96~_ de 1947.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1947, 126,° da Independência e 59.0 da
República,
.

DE

Concede novo, prazo para a apresen~
tacão de titulas de terras ao Conselho de Terras da União. do Ministério da Fazenda

O Presidente da República. usando
atrfbuíçâo que lne confere o ar.tigo 87, n.c I, da Constituição e da
faculdade constante do $ 2 do artdg.o 1S~do Decreto-lei 11. 9 760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fíca vconcedtdo novo
oraeo ele cento e oitenta 180) dias
para a apresentação, ao Conselho de
Terras da Uniáo. do-Mímsterjo da Fa_
zenda dos títulos de que trata o artigo 2'.° do Decreto-lei n.c 893, de 26
de novembro de 1938.
Riu ce Janeiro. 4 de Dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59,° da.
República.
6~

EURICO G.

DUTRA.

Corrêa e Castro.
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DE 4 DE DEZ_lERa DE 1947

Autoriza o Govêrno do Território Federal do Amapá a contratar a exploração
de jazidas de minério de manganês existentes no mesmo Território e dá
outras providências.

O Presid-ente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o nUR
mero I do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 4,0 do Decreto-lei n." 9.858, de 13 de setembro de 1946. decreta:
Art. 1.0 Fica o Govêrno do Território Feôeral do Amapá autorizado a
contratar com a sociedade nacional Indústria e Comércio de Minérios Ltde..
o arrendamento da exploração das jazidas de minério de manganês existentes
na região do rio Amapari, no mesmo Território, dentro das bases aprovadas
pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia e que vão publicadas em
anexo.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1947,. 126.° da Independênc.a e 59.° da
República.
EURICO

G •. DUTRA.

Clovis Pestana.
Daniel de Carvalho.

Contrato para estudos e aproveitamento de jazidas de mmerro de manganês, que entre si fazem, de um lado, o üovéruo do Território
federal do Amapá e, de outro, a Sociedade Indústi-ia e Comércio
de Minérios Ltda,
MINUTA

OAPíTULO I
INTRODUÇÃO

Tendo sido descobertas, em 1946, as primeiras ocorrências de minério
de manganês no Território Federal da - Amapá, e, rendo em vista a importância dessas jazidas e sua posição estratégica, o Govêrno Federal, pelo
Decreto-lei n.v 9.858, de 13 de setembro d-e 1946, considerou êsses depósitos
como reservas nacionais e, pelo mesmo decreto, incumbiu o Govêrno do
Território de proceder ao seu estudo.
O Govêrno do Terrttórto, tendo já realizado parte dêsses estudos foi,
pelo Decreto TI.o 24.156, de 4-12-47, autorizado a contratar o aproveitamento
das referidas jazidas.
Usando das atrlbuíções que Ihe foram conferidas pelos dlsposltdvos ].e
gaís acima mencionados, resolve o Gcvôrno do 'I'errftór!o, adiante denominado somente Território, contratar com a Sociedade Indústria e Comércio de Minérios Ltda., emprêsa de mineração com sede em Belo Horizonte,
Minas Gerais. adiante denominada somente Emprêsa, a terminação dos
estudos do aproveitamento, e o próprio aproveitamento e exploração das
citadas reservas minerais.
Ao realizar êste contrato, o Govêmo do Terrítórfo não tem apenas o
objetivo do aproveitamento das referidas jazidas mas, também, e espeeíalmente, o desenvolvimento da região, com a melhoria das condições econômicas e sanitártas, com nOVGs meios de transportes, flxaçào de núcleos de
população, aüvldades agro-pecuárias, extração dê madeiras, Indústrias, etc
Dentro dessa orientação, as cláusulas dêste conta-ato visam, de- um lado
proporcional' o máximo de oportunidade ao progresso da região e, de outro
proporcionar à, Emprêsa condições que facilitem e assegurem o sucesso ecoN
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CAPíTULO TI
ESTUDOS, PESQUISAS, RELATÓRIOS,

CONCLUSÕES

Cláusula 1.a - A Emprêsa realizará extensos e detalhados estudos geológicos na região dos rios ~mapari' e Araguarr, .abrangendo as áreas previstas
na Cláusula 30.u , com a finalidade de determinar as reservas das meneionadas jazidas, para concluir sôbre a quantidade e qualidade do minério
existente e suas condições econômicas de extração e transporte para os mercados consumidores. neses estudos consistírâo em levantamentos topograttcos,
geológicos, sondagens, perfurações de galerias e outros processos aconselhados
pela técnica.
Cláusula 2.:\ Os estudos geológicos mencionados na Cláusula anterior
serão realizados pela Emprêsa, à suar custa" e sem nenhum ônus pecuniário
para o Território, e deverão ser iniciados' até o dia '15 de março de 1948.
Cláusula 3.a - Dentro de 24 meses, a contar da data prevista. na Cláusula anterror, isto é, até o dia quinze de março de 1950, a Emprêsa deverá
ter realizado estudos que permitam, de forma segura, concluir sôbre a existência da tonelagem mínima de minério de manganês de alto teor, economicamente exportável, a que se referem as Cláusulas 14.\ 20,a e 23.a, dêste,
Contrato.
Cláusula 4,R - S~ as partes contratantes julgarem que o programe, de
pesquisas e estudos esteja sendo satisfatoriamente executado, mas não tenlre
sido concluído até a data prevista na Cláusula anterior, a Empresa terá o
direito a um período adicional de nove (9) meses, ou seja, até o dia quinze
de dezembro de 1950, dentro do qual devera apresentar ao Território o
relatório prevlstc vna Cláusula 6.a.
Cláusula 5,R .- A partír do dia quinze de junho de 1948, a Empresa
fornecerá ao Território, trimestralmente, relatórios parciais, gráficos .resultados de análises químicas, perfis de sondagens e galerias e, enfim, todos
os dados que forem colhidos durante a fase de verificação das jazidas,
bem como a correlação e Interpretação dêsses dados.
Oláusuta 6.a Dentro dos prazos previstos nas Cláusulas 3.a e 4.80
e. Emprêsa fcmecerá ao Território relatório minucioso, discriminando os
elementos encontrados na fase de vertfícaçâo das reservas das jazida{5 sitas
nas áreas mencionadas na Cláusula so.a, bem como de outras jazidas 'a que
ela porventura tenha tído acesso, assim como a ínterpretaçâo definítiva
dêsses elementos, concluindo com uma apreciação final dos méritos nas jezídas que tiver investigado .
. Cláusula 7,a - Os relatórios parciais fornecidos pela Emprêea ao Território, assim como o relatório final, têm caráter contídencíal, destinando-se,
exclusivamente, ao uso do próprio Território, enquanto em vigor o presente
contrato.
Cláusula g.« - O Território se reserva o direito de, se julgar conveniente, fazer acompanhar os trabalhos de pesquisas da Emprêsa por um geólogo
de sua confiança.
'
Cláusula 9.a - Se o 'r'errttór:o não concordar com as conclusões dos
relatórtos. da Emprêsa a respeito das tonelagens mínimas de reservas encontradas; conforme o mencionado nas Cláusulas 14.O,,20.a e ,23.a. poderá
solicitar da Emprêsa, ou executar diretamente, trabalhos oompíementaree
de pesquisas, para tentar positivarmaiores reservas, até os limites das
tonelagens abaixo mencionadas. Neste caso, as despesas decorrentes desses
trabalhes complementares correrão por conta do Território, se não forem
encontradas as tonelagens procuradas, e por conta da Empresa, se ficar.
positívada a existência das reíertdas tonelagens, ""...
,
Cláusula lo.a - O 'Terrttórío assegura à Emprêsa acesso e ampla überdada de ação para seus trabalhos e estudos, dentro das áreas previstas
na Cláusula 30,a, podendo a Emprêsa escolher nessas áreas os locais
que julgar mais indicados para suas instalações, acampamentos, oficinas, etc.
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CAPíTULO III
RESERVAS lIUNERAIS CONSTATADAS, MEIOS DE TRANSPORTE, PÔRTO

Cláusula 11 a - Ao realizar os estudos previstos nas Cláusulas anteriores, tanto o Território como a Empresa têm como objetivo se assegurar
da existência de uma tonelagem mínima de minério de manganês de alto
teor, econômícamente aprovettável, para, de acôrdo com essa tonelagem mínima, estabelecer um programa de trabalho e exploração.
'
Cláusula 12.a - De acôrdo com os resultados dos estudos feitos, em
função J.a3 reservas minerais constatadas e de outros ratôres locais, a
Emprêsa escolherá o meio de transporte mais indicado e maís econômico
para a remoção do minério das-jazidas até o pôrto de embarque, submetendo
suas conclusões àvaprectaçâo do Território.
Cláusula 13.S, - Em igualdade de ccndlçôes com qualquer outro meio,
de transporte, a Empresa dará preferência à .construção de uma via térrea,
pela influêncía que tal. empreendimento terá sôbre o progresso da regtáo.
Cláusula H,a - Tendo em vista o elevado montante dos investimentos
e despesas a serem feitos com a construção de uma via férrea, 3: Empresa
considera que, pera-que se justifique tal construção, será neccssàno constatar a. exístêncla de uma reserva mínima de dez milhões (10.UOU,01)0) de
toneladas de minério de manganês de alto teor, econôrmcarnente exportàver.
Cláusula 15,a - Uma vez comprovada, na base de dados técnicos devidamente õocumentados a existência da. reserva mineral mínima prevista na
Cláusula anterror, e,' uma Vê-Z que a construção de uma via férrea se apresente como a solução mais econômica e, ao mesmo tempo, tecnicamente a
mais Indicada para transporte' do minério das minas para o pôrto de embarque, a Fanprêsa solicitará ao Govêrno Federal concessão para construir
e operar a díta via férrea.
Cláusula 16.f1. - Uma' vez obtida a concessão a que se refere a. Cláusula
anterior. a Emprêsa iniciará a construção da via férrea, correndo por sua.
conta tõdas as despesas de construção, aquisição de material rodante e
qualquer outro equipamento indispensável à operação da mesma,
Cláusula 17.a - DEntro ce três (3) anos, a contar da data do Decreto
do Govêrno Federal. dando à Empresa a concessão para a construção da
via férrea, a Emprêsa temnnar« e sua construção c iniciará a sua operação
para o transporte de mmerio e para uso público, obedecendo em tudo a que
Jôr estipulado no Decreto de concessão.
Cláusula 18,u - A Emprêsa reservará para o uso público uma capacídade
de 'tráfego até duzentas mil (200.000) toneladas anuais, distribuídas na direção das jazíoa.s e na direção do pôrto, me-diante tarifas fixadas de acôrdo
com a legislação brasileira; Fica entendido que o objetivo primordial da
construção da estrada de ferro consistirá no transporte do minério de manganês, e que o seu uso, como meio de transporte, para fins públicos e particurares, deverá ser razoável e que, por outro lado, êsse tráfego não será de
caráter oneroso para a Emprêsa e nã-o virá prejudicar o empreendimento
que é objeto dêsbe contrato, isto é, a produção e exportação de minério de
manganês.
Cláusula 19.a - Desde que fique comprovada, pelos estudos realizados
pela Emprêsa, a inexistência do mínimo de dez milhões de toneladas de minério de manganês de alto teôr, económícamente exportável dentro das áreas
descritas na Cláusula 30.:~ o Território proporcionará à Emprêsa, na
mesma região, outras áreas para estudos e pesquisas com prioridade para
a Emprêsa para a exploração das jazidas. que estudar, visando nos têrmos
da Cláusula 24,a, criar condições que tornem econômicamente possível a
COIl...cta-ução e operação da estrada' dê feno, prevista neste contrato.
Cláusula 20.S, - Se os estudos previstos neste contrato apresentarem
como conclusão a inexistência da reserva mínima de dez milhõe-s de toneIadas, referida na Cláusula 14?, mas que comprovem a existência da quantadade mínima de cinco milhões (5,000.000) de toneladas de minério de
manganês de alto teor, econômícamente exportável, a Emprêsa se compro-
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mete a transportar e exportar o mínimo de cinqüenta mil (50.000) toneladas
por ano, utdtízando-se do meio de transporte que julgar técnica e econômteamente o mais indicado para o caso, uma vez que exista mercad-o franco
e a preços compensadores para tal tonelagem.
Cláusula 21.a. ~ A exportação de cinqüenta mil (50.000) toneladas anuais
previstas na cláusula anterior, deverá estar concretizada até trinta e ~
de dezembro de mil novecentos e cinqüenta. e três (1953).
Cláusula 22.a~ Se, preenchi-das as condições da Cláusula 20.(\, isto é
comprovada a e-xistência de uma reserva mínima de cinco milhões de tOThe~
Iadas de mínérro de manganês de alto teor, econômícamente exportável, e a
ex.stêncía de mercado franco e a preços compensadores para a exportaear, de
cinqüenta mil (50.000) toneladas de minério por ano, e, se dentro do prazo
previste na Cláusula anterior, a Emprêsa, por deficiência de outros meios de
transporte, não conseguir realizar a exportação anual do mínimo de ctnqüenta mil toneladas, neste osso ficará a Empresa obr.ga da a levar avante
a construção da via férrea prevista na Cláusula 15.a, estabecelendo-se, então,
condições condizentes com as tonelagens a serem transportadas.
Cláusula 23.a ~ No caso dos estudos e pesquisas concluírem pela ínexlstôncta d9. reserva mínima de cinco milhões (5.000.000) de toneladas ue
minério de manganês de alto teor, econõmícament.e exportável e, uma vez
aceita essa conclusão pelo Terrttório, a Emprêsa poderá, se assim entender,
explorar as jazidas objeto dêste contrato, transportando o minério rla forma
que julgar mais indicada, desde que cumpra a condição estabeteclda na
Cláusula 33.~ e Que faça sentir ao Território êSS03 propósito até 31 cie dezembro (1e 1850.
Cláusula 24,n

~ Come o principal Interêsse do 'Derrttór!o é que a \.'19,
férrea, prevista neste contrato, venha a SOl' construída, o 'I'erritórío procurará, com 0$ meios n seu-alcance, proporcionar à Emprêsn outras oportumctades
no 'I'erritórto Federal do Amapá a fim de tornarta operação da via férrea
exeqüível econômicamcnte, seja incrementando o transporte de mcrcadortas,
cujos fretes sejam compensadores para a Empresa, seja proporcionando-lhe
novas explorações de mínértos, ou a entrega de terras devolutas para colonização.
Cláusula 25,a ---,- A Emprêsav quando julgar indicadov sobcitará do Govêrno Pedera l COl1C.sSSÉiO para construir Instalaçôes portuáras no B,io Amazonas cu Em outro local conveniente, destinadas ,'.,O embarque do rmnerto
em navios que o transportarão para os mercados consumidores, nacíonaís
CH estrangeiros,
Cláusula 26,n. ~ No caso da ccncessâo prevista na. Cláusula anterior,
a Emprêsa estudará, projetará e construirá as instalacóes portuártas alí
citadas, conforme planos aprovados pelo Govêrno Fede1'3..1, e eretuarà tocas
essas operações à sua custa.
Cláusula 21.a ~ O Território providenciará junto ao Govêrno Federal a
fim de QUG êste conceda à Emprêsa os direitos de construir e explorar a via
férrea e as instalações portuárias acima citadas, submetendo-se em tudo à
legislação em vígôr ,
Cláusula 28.;1, ~ No caso do Governo Federal conceder ao Território autorização para a construção de um pôrto, que possa ser utdüzado para o
embarque de minérios, o 'I'errttório se obriga, mediante condições a serem
estipuladas em instrumento próprio, destinado a ésse fim, a ceder ou. transferir, ou ainda, arrendar à Emprêsa, a seu pedido, os serviços e prtvílégtos
da exploração do pôrto, relativos à exportação do minério de manganês.
Cláusula 29.3, - Se o relatório final, já baseá do nos dados técnicos e
documentos referidos em Cláusula anterior: concluir a qualquer tempo
durante os estudos e pesquisas. pela exístêncía de condições de mineração
muito onerosas que, a seu juízo, não recomendem o enorme dispêndio de
capital necessário, a Emprêsa terá o direito de retirar-se, levando consigo
todo o equipamento que porventura tenha empregado no exame das jazidas,
hem como todos os acessórtos dêsse equipamento, ficando desobrigada do
presente contrato.
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CAPíTULO IV
EXPLORAÇÃO DO MINÉRW

Cláusula 30.a _ A Emprêsa realizará, nos têrmos dêste contrato, estudos
110S Distritos da Serra do Navio e de Santa 'peresínha, na zona dos Rios

Amapari e Araguarl no Território Federal do Amapá, com a finalidade de

localizar e avaliar as jazidas de minério de manganês existentes nessas
áreas. Concluídos esses estudos a Emprêsa demarcará as áreas que deseje
explorar, não exced-endo as mesmas ao total de dois mil e quinhentos.
<2.QOO) hectares.
Cláusula 31.a - O 'I'errttórlo se compromete a assegurar à Emprêsa
o direito de sxplorar com exclusividade, e por meio de arrendamento, as
jazidas de minério de manganês demarcadas na forma da Cláusula anterior.
Cláusula 32.a - Os arrendamentos de que trata a Cláusula anterior
dêste Contrato serão pelo prazo mínimo de cinqüenta (50) anos e começarão
a vigorar, automàtícamente, na data em que a Emprêsa, tendo constatado a
existência de reservas minerais úteis, comunicar ao Território que vaí
iniciar a sua exploração, desde que o faça até trinta e um de dezembro
de 1953,
Cláusula 33,3 -

No caso de. o TErritório resolver contratar com organizações particulares a exploração das jazidas de minério de ferro do Rio
Vila Nova, cujos direitos de lavra possui, a Emprêsa terá preferência para
aquisição desses direitos ou o arrendamento das referidas jazidas em igualdade de condições com outros concorrentes, mediante contrato especial-o
Cláusula 34,a - se, descobertas outras jazidas de mínéríca, além das
mencionadas na Cláusula 30,a, e cujo aproveitamento dependa da utilização
dos serviços da estrada de ferro ou do pôrto, construidos pela Emprêsa,
em região considerada tributária dessa via férrea, compromete-se o Território a dai.' prioridade de avaliação, estudos e pesquisas e para a exploração dessas jazidas à Emprêsa, em igualdade de condições com outros
concorrentes.
Cláusula 35,a _ Cabe ao Território tomar tôdas as providências legais,
que, pela legislação brasileira sejam julgadas necessárias, a fim de que
estejam as r-eferidas jazidas em têrmos de serem exploradas na época própria
(Cláusula 32,a).
'
Cláusula 36,0. - O Território se compromete a. providenciar também
para que c Govêrno Federal assegure à Emprêsa ampla liberdade de expor
tar 11m mínimo de trezentas mil (300.000) toneladas anuais de minério
de manganês, A tonelagem. que venha a ser exportada pela Empresa, sob
a forma de ferro-ligas não está compreendida neste' limite,
CAPíTULO V
CLÁUSULAS

DIVERSAS

Cláusula 37,a - Preço do Arrendamento - A Emprésa pagará, trimestralmente, ao 'I'errãtórlc, para o fomento da produção dos seus .municipios,
uma . ímpor tâncía .por tonelada m-étrica de minério de manganês
.exportado, correspondente a quatro por cento (4%) do valor da venda do
minério pôsto a bordo de navio, no põrto de embarque, no 'I'erritórío (F,
O. B.);
a)
essa importância jamais será inferior a quinze cruzeiros (Cr$ 15,00)
para minérios de teor metálico igualou superior a quarenta e ouatro por
Cento (44%) de manganês;
b) os pagamentos a que se refere esta Cláusula serão efetuados den ..
tI'O de 60 (sessenta) dias após a. conclusão de cada trimestre;
Cláusula 38,a - Desde que se realizem as condições estabelecidas nas
Cláusulas l4. a e 20.0. a Emprêsa se obriga a transportar e exportar o IIÚlimo .de cinqüenta mil (50,000) toneladas de minério anualmente, e, se
não o fizer, se obriga a pagar da mesma forma, a importância correspondente a essa' tonelagem mínima, nas 'condições da Cláusula anteríor,
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asse mínimo ficará reduzido a vinte mil (20.000) toneladas anuais, no
caso previsto na Cláusula 23. 3o.
Cláusula 39. 30 Preterémcia do Mercado Nacional - A Emprêsa se
compromete a vender no me-rcado nacional, por preço não sup-erior ao da
exportação, até cem por cento (100%) de sua produção, desde que a venda
lh-e seja solicitada com a devida antecedência e respeitados compromissos
anteriormente assumidos com terceiros.
Cláus-ula 40. a - .Investimentos no Território - A Emprêsa se obrlga a investir em novos empreendimentos, no 'I'errftório, vinte por cento
(20%) dos lucros líquidos apurados conforme balanço, na exploração do
minério de manganês do Território.
Cláusula 4La - Se julgar indicado, e a seu exclusivo critério, a Emprêsa organizará, oportunamente, uma Companhia, com a fínalídada espedal de explorar as reservas minerais do Amapá:
a)
o mínimo de cinqüenta e um (51%) por cento das ações ordinárias
da dita _Companhia pertencerá a pessoas físicas brasileiras ou pessoa jurídica constituída por sócios brasileiros;
b) um número de ações correspondente a dez 00%) por cento do
capital da dita Companhia será pôsto à disposição do público do Território Federal do Amapá, para subscrição;
c) no caso de não haver interessados pelo todo ou parte das ações
mencionadas no item anterior cesta Cláusula, a Emprêsa ficará com a
Iíberdade de .colocar essas ações conforme melhor julgar indicado.
Cláusula 42.a - Export"ação Experimental - A Emprêsa, dentro do possível, ínícíará, mesmo na fase de estudos, embarques experimentais deminério de manganês, utilísando para transporte os meios que puder
adaptar às atuais condições locais. A finalidade dessa exportação experimental é um melhor conhecimento objetivo das condições locais e tornar
o minério conhecido nos mercados consumidores.
Cláusula 43.a - Energia Elétrica - A Emprêsa se obriga a aplicar
no uso público, para instalações domiciliares, hospitalares, comerciais,
industriais ou iluminação de ruas, até trinta por cento (30%) da capacidade das instalações de energia elétrica que porventura venha a montar
para acionar as suas maquinárías de mineração. Incluem-se no uso público as instalações -de fôrça e luz em residências, em escolas, hospitais
e ruas, que a Empresa construir para seus auxiliares, nas proximidades
de . seus serviços.
Cláusula 44.S. - Se se verífícar inadimplemento de Cláusulas do, presente Contrato, por parte da Emprêsa e, se êsse inadimplemento perdurar por um período de sessenta (60) dias, o Território notificará a
Emprêsa conforme fôr o caso, sôbre a situação, explicando detalhadamente
e até que ponto a Emprêsa esteja infringindo as obrigações contratuais,
e a Emprêea, após receber a mencionada notificação, terá noventa (90)
dias para sanar a falta, se houver.
Cláusula 45.a - ârste Contrato será rescindido, apenas:
a)
se, preenchidas as condições estipuladas nas Cláusulas 15.a e 16.a
a Emprêsa deixar de construir a Estrada de Ferro prevista;
b) se, preenchidas as condições estipuladas na Cláusula 2ü.a, a Emprêsa deixar de exportar a tonelagem prevista nas Cláusulas 20.a e 21.30
ou, alternativamente, deixar de construir a Estrada de Ferro no ' caso
estipulado na Cláusula 22:a;
c)
se a Empresa deixar de explorar o minério por prazo superior
a três (3) anos consecutivos, existindo condições normais de mercado;
d) se o Território deixar doe cumprir o ajustado na Cláusula 31.
Cláusula 46.a - No caso de rescisão dêste Contrato pelo Govêrno do
Território, por motivo diverso dos estabelecidos nos itens a e b da Cláusula 45.1\; e desde que a Emprêsa esteja cumprindo normalmente com
suas obrigações, compromete-se o Território a pagar à Emprêsa, além
dos lucros cessantes e demais perdas e danos que no caso couberem, tôdas
as obras, despesas e investimentos realizados, mediante avaliação feita
na ocasião, tendo a Emprêsa o direito de retenção até o final pagamento.
(l,.
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A Emprêsa deverá agir, neste caso, segundo as normas da Cláusula 44,a.
salvo se se tratar de infringência da Cláusula 31,l·\.
Cláusula 47.a - A tolerância de qualquer das partes contratantes na
execução de tôda e qualquer estipulação do presente Contrato não pode
constituir modificação ou novação do direito que lhes assiste de exigir,
no futuro, o cumprimento das obrigações aqui previstas.
Cláusula 18.a - O Território se obriga a auxiliar a Emprêsa nas diversas fases do seu trabalho no Território Federal do. Amapá, nas questões que surgirem contra a sua ação, prrmítãndo-lhe utilizar-se, a juízo
do Território, dos recursos naturais da região, como terras, águas, madeiras tenha, etc., que constituam, servidões e utilidades necessárias ao
aproveitamento das jazidas e à exploração das mesmas, da estrada de rerro e das instalações portuárias e que se encontrem em terras devolutas .ou
de vpropriedade do Território Federal do Amapá.
Cláusula 49 a Como o principal ínterêsse do Território é que a
via férrea, prevista neste Contrato, venha a ser construída (Cláusula
a
21. ) . e, per outro lado, é seu desejo proporcionar à Emprêsa maiores meios
para justifi-car os enormes investimentos com a construção da estrada de
feno, o Território se obriga a transferir para a Emprêsa terras devolutas,
numa extensâc de dez- mil (1(1.000) hectares, localizados ao longo da via
férrea, à escolha da Emprêsa
C táucula 5;) a - O Território providenciará, para obter as autorizações
constitucionais necessárias, a fim de que possa transferir, oportunamente,
árt maior que a prevista na Cláusula anterior, e cuja exploração cont.noua para li Sl.,;;CCSSO do empreendimento.
Cláusula 51 a - O Território se compromete a providenciar, oportunamente para obter autortzaçôes constitucionais necessárias, a fim de que a
Emprêsa, goze de isenção fiscal para suas atividades de benefício público, no
'I'erritórto. durante dez (lO) ar-os. Entretanto, não se responsabiliza pelo
lato de as não conseguir.
Cláusula 52. a - A Emprêsa obriga-se a não transferir a outrem os direitos e obrrgaçôes dêste Contrato. rarcial ou totalme'vte. sem expressa autorízaçâo do Território, obedecidas as demais exigências legais sôbre
a matéria.
'Cláusula 53.a - Na hipótese da Emprêsa resolver utilizar-se do potencial hidráulico da região, o 'I'err.itórto nenhum obstáculo 8, isso oporá, mas,
ao contrário, auxiliá-la-á a obter do Govêrno Federal a concessão que para
êsse fim ror necessária desde que solicite essa providência até trinta e um de
dezembro ce mil novecentos E. cinqüenta e três.
Claásula M.a - Nocaso das jazidas, objeto do presente Contrato, ficarem Iocatízadas em t erras oevonuas. ou de propriedade do 'I'erritorio Federal
do Amapá, a Empresa poderá utíhzar os du-eitos de superfície dessas terras,
na extensão em que. .or cm Iocalízacas as ditas jazidas, para o.rtm de explora-Ias, 38m qualquer ônus por êsse LSO. Se as jazidas Ir-rem situadas em terras particulares, o I'e-rttor!o tom-c-á providêrrclas necessárias para que lhe
sejam transferidos, -ia forma legal, 0S direitos de proprtedade .
Cláusnla' 55.[\ - Desde que a Emprêaa cumpra cem tôdas as obrigações
decorrentes dêste Contrato, DOS prazos legais, mantencc em funcionamento
os serviços da via férrea e das instalações portuárias, se porventura tiverem
sido construídas, assim como dando cumprimento lega, aos dispositivos correspondentes ao Código de Minas, considera-se como cumpridos os dísposrtívos
deste Contrato, ainda que condiçôe s desfavoráveis dos mercados nacionais e
estrangen-cs, devidamente justíflcacas pela Emprêsa, l,1\O permitam a 0010cação do minério de, manganês do Amapá nesses mercaoos , No caso de falta
de mercado. a Empresa fica desol rtgada do cumprtmcnto da exigência de
lavra continua e obedecidas as ctemaís exigências legais sôbre a matéria.
Cláusula 56.a - Quaisquer dúvidas ou divergências que ocorrerem na interpretação das Cláusulas do presente Contrato serão dirimidas por dois árbitros indicados, um pelo Território e outro pela Emprêsa, se os dois árbitros
não conseguirem chega r a uma soíiçâo amigável, êles escolherão em terceiro
árbitro, de comum acô-cto, e tomando-se necessário recorrer à justiça; o forum
judícíárfo será o da cidade do RlO ce Janeiro,
à
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cnaównua 57,a - Nenhuma divergência ou controvérsia que venha a SUl'''
gir entre o Territó~io, <;.ie um Iadc, e· a Emprêsa, de outro, quanto ti- interpretaçâo ou execuçao deste Contrate, ou quanto aos direitos do-Terrttórto ou

da Emprêsa, dêre decorrentes, Interromperá, suspenoerá ou pr-fudícará. o
direito da Emprêsa de extrair e remover minério de manganês d0S· loca» referidos nas Cláusulas anteriores, devendo tais divergê·'cias ou ccntrovérsías
ser objeto de arbitramento ou de ôeclsão dos tribunal:'; judiciais comnetentes, conforme determinado neste oo-nratc.
.
Cláusula 58.'! -

Fica entendido que o objetivo principal do Território, ao

assinar o presente Contrato, consiste na criação d-e condições tendentes
a permitir o des-envolvimento dos recursos naturais elo 'I'erritórío Federal do
Amapá. e que o objetivo prrocipal da Empresa. ao ass.nar o rerertun Contrato, está em produzir minério de manganês de alto teor, por preço razoável,
oue lhe permita competir nos mercados mundiais. Assim sendo, o Território
e- a Emprêsa .se obrigam. pele precente instrumento cada um de per s: e
em conjunto, a cooperar efetivamente no sentidc de reacz.ar sttnultãneamente,
seus respectivos finsc convictos qUE estão de que nosi.n COOpC)·Rção resíde o
ambiente comum necessário ao sucesso de ambos os empreendimentos.
N.O
24.157 - DE
DEZEMBRO DE 1947

DECRETO

4

DE

A.ltera o Decreto n.o 24.053, de 14 de
Novembro de 1947

O Presidente da República, usando

da atribuiçâo que 111"ê contere o artigo 87. n.v 1, da Constituição, decreta:

Ar-tigo único. Fica alterado o arti-

go único de Decreto n.o 24.053, de 14
de Novembro de 19-'17, que passa a ter
a seguinte redação:
"Artigo único. Ficam aprovados o
projeto {: c or-çamento na tn.cortâncía
de Cr$ 969.550.00 (novecentos e ses-

nove mil e quinhentos e cínqüenta cruzeiros), os quais com êste

sent-a e

baíxam, devidamente rubricados, em

substrtuieâo aos que foram aprovados

pelo Decreto n.? 23.122, de 28 dê maio
de- 1947, relativos à construção da.
ponte de concreto armado para a adutom 'I'eresóoohs-Niterói sôbre o ca-

nal

Imunana,

devendo a respectiva
<CO:::1ta. dos recursos
orçamentários que forem concedidos ao
despesa correr por

Departamento Nacional ôe Obras de
Saneamento".
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da

República.

EURICO G

DE

4

de

Cr-S 892.520,00 (oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e vinte
cruzeiros), os quais com esta baixam,
devidamente rubricados, relativos A

cot.strução de uma ponte de concreto
armado sôbre o rio Paraibuna, em

.Iulz de Fora, para servir à linha de
The Lecpc.dma Railway Company Lí-,
míted. em substituição à existente que,

em conseqüência da. dragagem daquele
1'5.0. não satisfaz às condíçõe. de vasâo

de. 3-2"Ç5.o transversal projetada para o

canal.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
194'7. 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO·N.o 24.139

-·DE

4

DE

DEZEMilRO DE 194';'

Altera Tabelas Numéricas Suplement(iXCS de Extranumerário-mensalista
de repartições do Ministério da Agricultura
'

O Presidente da República, usando

Du-me •

das atribuições que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, de-

Clovis Pestana.

DECRETO N.o 24.158 -

Artigo úrrico. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importância

DE

DEZE":1BRO DE 194'7

AprOt'lX projeto e crçamenio para ccnetruçãc de ponte sôbre o rio ParaiDíma

O Prcs'dente 0.2. República. usand'o
da atrlbuícâo uue lhe confere o artigo S7, n.? I, ca Ccnstttuiçac. decreta:

creta:
Art. 1.0 Fica transferida da Tabela

Numérica Suplementar de Extranumeráric-mensalista do Instítutc Agro-

nômico de N Cl'W para igual Tabela da
Divisão do Fomento da Prcduçâo Vegetal, tôdasdo Mínístér.o da Agrícultura, urna funçâc de Técnico de
Experimentação Agrícola. referência
XXXIX,

ATOS

412

DO

PODER

Art. 2.° A Junção a que se refere
êste Decreto contíuará preenchida pelo
seu atual ocupante, Luís Rocha de
Alencar:

Art. 3.° :Éste Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação.
Rio de .Janeíro, em 4 de dezembro
de 1947, 126.° da Independência e 59;0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

EXECUTIVO

Art. 2.° A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxas, ex-vi do art. 17 do código
de Minas, na importância de trezentos cruzeiros rcrs 300,00).
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1947" 126.° da independência e 59.°
da República.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N.

J

2'-'.160

DEZEMERO DE

1947

DE

4

DE

Retifica o art. ~. do Decreto nlÍme~
TO 19.629, de 19 setembro de 1945.

O Presidente da República, usando

da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 8'7, n . o X, da Constituição e UOE:
têrmos do Decreto-lei n. c 1.985, de
29 de janei-o ôe 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1. o Fica retificado o artlg 1
primeiro (1..°) de Decreto número
dezenove mu seiscen-o- e vinte e
nove (19.629), de dezenove (19) de
setembro de mil novecentos e quarenta e cinco <D45) , que renovou .»
de número doze mil quatrocentos E'
quarenta e nove. (12.449), de dezenove (19) de mato 0.'2 mil novecentos e quarenta:, crês '1943) que passará a ter a seguinte .edaçáo: Fica
renovado o Decreto número doze mil
quatrocentos e cuarenta e nove ( ...
12.449), de dezenove (19) de maio
de mil novecenr.os. e quarenta e três
(1943) que autor taou o cidadão brasileiro Mariano {& vares Parva a pesquisar cauhm numa área de vinte
e um hectares (21 ha) situada 'la
fazenda Sincorá Distrito e Munictpio de Paa-aíba do Sul nó Estado 10
Rio de Janeiro, fazenda esta situada.
à margem do córrego Sincorá e delimitada por uma ünha poligonal mis..
tüínea que tem' um vér-tice localizado
na Cachoeira do Leme os lados
a partir- -têsse vértice, os seguintes
comprtmentcs e rumos magnéticos:
setecentos metros (700m), sessenta e
quatro graus e trinta minutos nordeste (64° 30' N"El; trezentos metros
(300 mj . trinta vraus e trinta. mmntos noroeste (30° 30' NW); setecentos
metros (700 m i sessenta e quatro
graus e trinta minutos sudoeste (64°
30~ W); o lado mtsttlínto da poligonal, é delimrtado Dela margem «o
córrego do Leme e compreendida entre
a extremidade do último lado e o vértice de partida.

EURICO

G,

lJaniel

de cariamo,

DUTRA;

DECRETO N." 24.161 DE DEZEMBRO DE 1947

DE

4

Renooc o Decreto a,« 19.181, de
13 de julho de 1945

O Preeidenta da República, usando
da atribuição que lhe confere ° arulgo 87, n. ° r, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o Decretolei n,« 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), combinado
com o Decreto-lei n. ° 9.605, de 19
de agôsto de 1946, Decreta:
Ar'G. 1;° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b do ert. 1.0, do Decretolei n.v 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasileiro América Marques da Costa Filho, pelo Decreto número dezenove
mtl cento e oitenta e um (19.181), de
treze (13) de julho de mt; novecentos
e quarenta e cinco (1945) para pes..
quisar baritdna, cobre, galena e "associados no munícíplc de Imbuíal. Estado do Paraná.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será U1TIS! via autênticadêste Decreto, pagará a taxa de. CL.1CO
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as díspostçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 24.162 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova

o Decreto n.O 19.711.

Não foi publícs.do ainda no Diàrio
falta de pagamento.

otícuu- por

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

413

nua da r~ferida ~ociedade e os. lados a
partir, desse vértíce os sflguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezenRevalida autorizações de lavra contos e noventa e três metros e cinqüenta
feridas a Jaime Carneiro Leão de
centímetros (393,50 m) , vinte graus noVasconcelos.
roeste (20 0 NW); duzentos e oitenta e
sete metros e· setenta centímetros , ...
O Presidente da República, usando
(287,70 m) , setenta e sete graus e três
da atribuição que lhe confere o arminutos noroeste (770 3' NW); censo
tigo 87, n. o I, da Constituição e nos
e noventa e seis metros <196 m) , vinte
têrmos do Decreto-lei ri. 1.985, de
e um graus e trinta e um minutos
29 de janeiro de 1940 (Código de
sudoeste (21 0 31' SVI); cento e
Minas) e tendo em vista o que consquatorze metros e dez c-entímetros ., ..
ta do processo DNPM-2.822-47, de(114,10 m) ,d-ezcito graus e cinqüenta.
creta:
e cinco minutos sudeste <18° 55' SE);
Artigo único, Picam revalidada,':', as
cento e quatro metros e trinta centiautorizações conferidas a Jaime r;a.··
metros <104,30 m) , cinqüenta graus e
neiro Leão de Vasconcelos, para lavrar
vint-e e sete minutos sudoeste (500 27'
conchas calcárias no municíoto de
SW) ; cinqüenta e d01;3 metros e setenta
Cabo Frio, do Estado do Rio de Jacentímetros (52,70 m) , setenta e sete
neiro, pelos Decretos .números dez mil
graus e doze minutos noroeste (71 c
cento e' três (10.103), dez, mil cento
12' NW) ; cinqüenta metros (50m) , cíne quatro (10.104), dez mil cento e oücnta e dois graus e ouarcnta e dols
cinco (10,105)" dez mil cento e seis minutos noroeste (52° 42' NW); trinta
(10.106) e dez mil cento e sete
e três metros e sessenta centímetros
(10.107) , todos de trinta (30) de
(33,60 1l1), cinqüenta e nove graus '0
julho de mil novecentos e quavinte minutos sudoeste (SSO 20' SW');
renta e dois (194?): revogadas as d.Í-;quarenta e nove metros e sessenta: ccnposições em cont-ár!o.
timetros (49,6U m) , quarenta e sete
graus e um minuto sudoeste (470 1
Rio de Janeiro .~ de dezembro de
sv>n; cento e trinta e cinco metros
1947" 126. o da Pl.àependênciae 59. ':
035 rrn , quarenta graus e trmta o emda República.
co minutos sudoeste (40 0 35' SW); qU'4~
E'JRICO .G, DUTRA.
renta <3 sete metros e dez centímetros
(47,10 m) , oois graus e quarenta e três
Daniel de cor-xuna.
minutos sudoeste (2.043' S\V) ; sessenta
metros e quarenta centímetros (60,40
m) , trinta 81'alJ.3 e quar-enta e. quatro
DECRETO N.o 24,164 - DE 4
rojnutos sudoeste (300 44' SW); noDE DEZEMBRO DE 1947
venta e dois metros .e vinte centímeAutoriza a emoresa de mineração "SOtros (92,20 m) , vinte e dois graus e trtnciedade Cal Paraná Limitada" a
ta e três minutos sudoeste (220 33'
Iamrcr calcário, no -municípIo de
SW); oitenta e quatro metros e queColombo, Estado do PaTanú.
rente centímetros (84,40 m) , cinqüenta.
t seta graus sudeste (5Go SE) ; noventa
O Presidente da República, usan.to
e três metros e vinte centímetros .. ,.
da atribuição que lhe confere o artt(93,20 m) , cinqüenta e um graus e vinte
go 87, n.c I, da Constituição, f: nos
t; um minutos sudeste (51 021 SE); s·estêrmos do Decreto-lei n.? 1985, de 29
senta e tras metros e quarenta centtde janeiro de 1940 (Código -de Minas),
metros (63,40 In). sessenta e sete graus
decreta:
e trinta e SEis minutos sudeste (670 JG'
SE); cinqüenta e três metros e dez
Art , 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração "Sccíedade Cal Paraná
centímetros' (53)0' In), oitenta e U111
graus c cinqüenta e nove minutos 1101'Limitada" a 1::Wl'aJ.' calcário em torredeste (810 5 9 ' NE); duzentos e vmte e
nos situados no imóvel donomtnadc
cinco metros c vlnte centímetros ,.,.
Sumidouro Mato Dentro, no distrito de
'I'imoneira, municínio de Colombo, Es(225,20 m) , setenta e sete graus e quarcnta e cinco minutos nordeste (']'í·l 4.5'
tado do Paraná, DUlYJ.a área de quaN}~) ; setenta 8 nove metros (79 mj , serenta. e um hectares dezessete ares ~
treze centir.rca (41,1713 ha) , - definida tenta e cinco graus e trinta e três nunutos norde-ste (750 33' NE); nOV21.1-ca
por um polígono Que tem um vértice 10€ oito metros e
oitenta centímetros
callzado à distância de cento e quatorZc metros (114 m) , no rirmo magnético
(98,80 m) , setenta e quatro grau" e
quarenta e um graus sudeste (410 SE),
ouarenta minutos nordeste (7"10 40'
do canto sudeste (SE) do prédio du NE); cento e setenta e três metros é\
depósito de cal junto 3:0' fórno conta- trinta centímetros (173,30 m) , setenta

DECRETO N.o 24.163 DEZEMBRO
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e nove graus e quarenta e seis minutos
nordeste (790 46' NE); setenta e sete
metros ('77 m) , oitenta graus e dezenove minutos nordeste (800 19' NE); cento e vinte e dois metros e setenta centímetros (122,70 li), trintá e quatro
graus e trinta e quatro minutos noroeste (34 0 :3'1' NW); cento ê um metros
(101 mj , vinte e sete graus e quarenta
e cinco minutos nordeste (270 45' NE) .
Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de

r...I mas e

dos artigos 32, 33. e 34 2 suas alíneas,
além das seguintes e de outras constan1:e'S do mesmo Código, não expressa..
mente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da' autorização fica 'abrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 03
tributos que forem devidos à União.
ao Est,ado e ao Município, em ClL'Uprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.° 82 o concessionário da autoníaaçâo nâ..o cumprir qualquer d;1S
obrigações que lhe incumbem, à a.itortzacão de lavra será declarada C)duca -ou nula, na forma dos arbígos
37e 38 do Código de Minas.
Art .. 4.° As propriedades vizinhas
estao sujeitas as servidões de solo e
sub-solo cara os fÜ1S da lavra, ':1:.
forma dos artigos 39 e 40 do' Código
d·:: Minas .
Art.
° O ccncessíonárto da :'HrC . J,.
rlzaçâo será fiscalizado pelo Departa-

mente Nacional da Prcduçâo Mír.eral e gozará dos favores discriminaQOS no art. 71 do mesmo Código.
AÜ. s.e A autorização de lav-a
terá POr titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dí viS8.0 de Fomento da Producão Mineral do Mmlstérío da
A"gricultu"a,
após o pagamento da taxa de OiUF
centos
C quarenta
CrUZ3ITOS
(C~'$

840,00) .

in'L 7. o .Revcgam-sc as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro ·:ie
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de

oor-xano.

EXECUTIVO

DECRETO N.? 24.165 - DE 4
DE DEZ~BRO DE 1947

ae

Autoriza a emprêsa
mineração Companhia Cimento Brasileiro a lavra1
calcário e associados no município
de São Gabriel, do Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere O aru-

go 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código- de Minas) I
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineraçã-o Companhia
Cimento
Brasileiro a lavrar calcário e associados em terrenos situados no lugar denominado Figueira, no dístríto de Vacacaí, munícípíc de são Gabriel do
Jêstado do Rio Grande do Sul, numa
área de cinqüenta e oito hectares, emqüenta e um ares e cinco centíares ..
(58,5105 ha) , delimitada.. por um polfgano que tem um vértice localizado à.
margem direita da Sanga do ólho da
Água Ruim, a distância de cento e dezesseís metros e quarenta e seis centímetros (116,16 m), no rumo magnetl<::0 vinte e um graus e quarenta e doía
minutos sudoeste (21° 42' S'7v') da barra do córrego ôlho _da Água Ruim na
Sange.. do mesmo ncme, e 03 lados, <t
partir do vértáce considerado, os seguintes, comornnentos e rumos magnéticos: setecentos e trinta metros (730
m) , dezesseis graus e trinta minutos
sudeste - (160 SO' SE); duzentos e quarenta c cinco metros (2'15 m) , oitenta ê.
três graus e trinta minutos' sudeste
. or~o 30' SE); mil trezantcs e trmta
metros 0.330 m) , quatro graus uior.cJ..este ('LO -NE); trezentos e quarenta
metros (340 m) , sessenta graus e trinta
minutos noroeste (60° 30" NW), até a
margem díreíta da Sanga do Olho da
Água Ruim, pelo qual segue até o ponta de nartída. Esta autorízacâo é out.c.rg·[cd? mediante 8.3 ccndtçôes conetantos do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas c dos artigos 3~,
33, 31!: e suas alíneas, além das segumtes
e de outras constantes do mesmo Código, nào (;Xpl'2&SB.D.10lTG8 mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorlzação fica abrigada a recolher aos
entres públicos, na forma da lei, os
tributes que forem devidos à Uniê,i.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art: 68 do Codigo de Minas.

Art. 3.0 Se a concessionária da auaião cumprir qualquer das

torlzação
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obrigações que lhe incumbem, a aumj , oitenta e seis graus e quarenta nutorização de lavra será declarada canutoa noroeste (860 40' NVn; brezentos metros (300 -m) , sessenta graus suduca ou nula, na for-ma dos artigos
deste (600 SE); duzentos metros (200
37 e 38 do Código de Minas.
rrn , trinta graus SUd02st'2 (SOO SW)"
Art. 4.° As propriedades vizinhas
Esta autorização é outorgada mediante
estão sujeitas às servidões de solo e
as
ccndíçôes constantes de parágrafo
sub-solo para os fins da lavra, na
úníco vdo 8.1't. 28 do Código de Minas
forma dos artigos '39 e 40 do Códigu
e dos artigos 32, 33, 31 e suas alíneas
d-e Minas.
além das seguintes e de outras cons'Art. 5." A concessionária da autotantos de mesmo Código, não expres..
rização será fiscalizada pelo Departasarnenta mencronadaseneate Decref,o .
menta Nacional da Produção Mine
Art. 2. o O concessíonárto da aural e gozará dos favores discriminatorraação fica abrtgadc a recolher aos
dos no art. 71 do mesmo Código.
corres públicos, na forma da lei, l,l.i
Art , 6. 0 A autorização de lavra
tributes que forem devidos à União
terá por titulo ôete Decreto, que se-á
[;0 Estado e ao Município. em CUlH-/
transcrito no livro próprio da Di 'fi · prlmento do disposto no art. 68 do 06são de Fomento da Produção Minedigo de Mfnas ,
ral do Míans tério da
Agrtcultura,
Art. 3. 0 S2 o coneessicnário da auapós o pagamento da taxa de mil'
torízaçâo não cumprir qualquer d.13
cento B oitenta cruzeiros (Cr$ 1.18D,OO).
obrigações que lhe incumbem, à auArt. 7. 0 Revogam-se as túsposlçóaa
tcrizacâo de lavra será declarada caem contrárto .
duca 'ou nula. na forma dos artigos
3'i' e 33 elo Códie'o de Minas.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
Art. 4. o As p~opriedadcs visínnas
1947, 126.° da Independênela e 59.0
da Repúblíoa.
estão sujeitas às servidôas de so-lo e
sub-solo para os fins da lavra, na
. EURICO

e-.

DUTRA.

D(i,TâeZ C!e Ccrotüno,
DECRi~TO

N.? 21.106 --

DE

·1

DE DEZEMBRO DE 1947

AUlOriza o cuicuuio bú:r.sileiro Fíoreui
Peccãcncco a laoror teuunvuo e (,SSOciaaos no município e Eeicula de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe coní era o artdgo 87, D. O I, da 00J?-stituição,. e nos termos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de
janeiro de J.940 (Código de .Minas).
decreta:
.

forma dos ar-tigos 39 e 40 do Códigc
de Mmas .
Art. 5. o O conceesicnávlo da auto· rízação será fiscalizado pelo Departamonto Nacional da Prcuuoão Mu:«1'2.: C gcsarú (105' ia veres cÍiscrimina~
05.(:5 DO
.t'..~'i;.

art ,

71 6.0

11125'-0.0

6.° A eutortssção

Código

de

lavra

Lera cor título ôste Decreto que .S<::,':1
transcrito no livro oróor!o da D: '.'1"
são de Fomento da" Produção Mineral C~(I j',/U.:ü,:!Ório:IR
Agrtculuu:a,
após o lJaS'~),l11'211to c1::< taxa Cc2 Cr$
1.140,00 (mil cento e quarenta cruzeiros) .
Art. "1. o Revogam..se as disposições
crc ocntrfu-lo .

Art. Lo Fica autorizado o cidadão
Pi'J de .Janeíro. 4 d'2 dezembro de
brasileiro Piorellí Peccicacco, a lavrar
194;7, 126.0 da Independência e 59.0
feldspa to e associados. .sm terrenos st',;.2', :li,él')úblicR,.
tUUdC3 no lugar denominado Sitio Bo..
tuquera no dlstrrtc de Perus, munícípio e Estado de 88.0 Paulo, muna área
Da;nieZ de corramo.
de cinqüenta e seis hectares e dez ar ee
<58,10 ha) , dehmitacia per um polígono
que tem um vértáce lccanzado na conDECRETO N.o 24.107 - DE 4:
fluência elos córr-egos Ca'::;~10'2ir8, e PaiDL: D:C~"sj\"I"I\O DE 18·17
meíraz e os teces, J, partír desse vérüce, os seguintes comprimentos e rl.E-'10:3: · Autoriza o cuicâãc brasüeiro LuÍ-S
mil metros <:l.COO m) , sessenta graus
Americo Som-es de Ynri:;-. a lavra

sudeste ((-;00 SE); trezentos e noventa
e oito metros (283 m)', quarenta e cinco
graus nordeste (115 0 NE); quinhentos e
setenta e quatro metros (574 m) , trmia e dois grau..s e trinta minutos noro-este (32 0 30 !'TVi.'); mil metros (1.000

;j,)~uJ.

m'insral no rn,:I,~'âc{pio de Sâo
Gonçcüo, JiSUlâo do Rio de' Janeiro.

O Prestdenta da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da constituição, e nos

41E
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têrmos do Decreto-leí n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
.Art. 1.0 Fica autorizado

o cidadão
brasileiro Luís Amértco soares deFaria a lavrar água mineral em terrenos
da fazenda Itaitindíba, no distrito de
Ipíiba, munícípío de São Gonçalo, no

Estado do Rio de Janeiro, numa área
de nove hectares e noventa e nove aa'es
(9,99 ha), delimitada por um retângulo
que tem um vértice localizado à distância de cento f; cinqüenta meti os
(150 m) , no rumo magnético sul (3)
do canto sudeste (SE) de galpão de
engarrafamento de propriedade de LUi'3
América Sr.a.res de Faria e 0.5 lados .:11-

vergentes do vértice consrderedo, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos; trezentos e trlnta e três metros (333 m) , leste (E); trezentos metros (300 m) , norte. (N). Esta autortzaçãc é outorgada mediante as condições constantes 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 neste Decreto.
Arb , 2.° O concessionário da autorizaçâo fica abrigado a recolher a ~3

<cofres públicos, na forma da lei, cs
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 0.0'
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer dae
obrigações que lhe incumbem, à autorização de lavra será declarada ca
duca ou nula, na forma dos artdg as
37 '0 33 do Código de Minas.
Art. 4. o As propriedades visinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para 0-3 fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Oódigc
de Minas,
Art. 5,° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção IvIi:oE.Tal e gozará dos favores dlscríunnados no art.71 do mesmo Código.
Art. 6. ° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprtr, da Divisão de Fomento da Produção Ml112."ral .do Mímstérto da
Agrfcultura.:
após o pagamento da taxa de seis-'
centos cruzeiros <Cr$ 600,00),

EXECUTIVO

Art. 7. ° Revogam-se as disposlçôss
em contrário,
Rio de Janeiro, 4 de dezembroide
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 24.163 -

im 4

DE DEZEMBRO DE ~947

A.1!.-toriza o ciclaclão brasitetro Aristides
Prtuxeâes Dias a lavrar caulim no
m~micívio de l/lar àe Espanha, Estado ele Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo
87, n.c I, 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 eutorâzado o cidadão
brasileiro Aristides Praxedes Dias a lavrar caulim em terrenos do ímóvei
Barra Mansa, situados no distrito oe
Santo Antônio do Chiador, munícípio
de Mar de Espanha, Estado de Minas
Gerais, numa área de cito hectares
sessenta ares c nove ccntiares (8,6009
ha) , -taflnida per um pentágono -que
tem um vértice localizado à distância
de rrnl duzentos e vinte metros (1.220
nn. no rumo sessenta e sete graus c
cinqüenta e cinco minutos sudeste .....
(67 0 55' SE) da tôrre da Igr-eja do
Ohta dcr e os lados a partir dêsse vértíee os seguintes comprimentos e rumos: sessenta metros (60 m) , oitenta
e sete greus e rtuarenta minutos sudoeste (870 40' S"\!v); c-ento e quarenta
e nove metros (149 m) , quatorze gratl1'i
e vinte minutos nordeste (14 0 20 NE);
duzentos e noventa e deis metros e
cinqüenta centímetros (292,50 m) quarenta e nove graus e vinte minutos nordesta ('2:f)O 20' )\E); cento e ouarehta
't, sete metros e cinqüenta centímetros
(117,50 m) , vinte graus e dez minutos
sudeste (2G'1 lG' SE); duzentos e noventa metros (280 m) , quarenta c nove
graus e quarenta minutos sudoeste .•.
(12:8<J 4,0' S\/(l). Bst.a autorização é outcrgada mediante as condições constantos do parágrafo único do artígo 28
do Código dê Minas e dos artigos 32,
23 c ó:t e suas' alíneas, além das segtnntes c de CUt.J.'2.S constantes D.O mesmo
Código, não expressamente mencionada',') nesta Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
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tributes que forem devidos à trníâ.,
ao Estado _e ao Municípío. em cumprím;,mtod0 di-posto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. 0 S: o eoncessícnárto da autortaacão cão cumpri:' qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autO::iZà<;<:1C de lavra será declarada caduca C'U 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
sub-solo cara os fins da lavra, na.
formá cos artigos 39 e 40 do Código
d·" Minas.
lo.. t
') '-' O concesstonárlo da autorização será fiscalizado pelo Departalu

:'~:.:

,',0:]&1 da

Prcduçào MÍ1'2'

ral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrtt o no livro próprio da Dívlsão de Fomento da Produção Mínera! cio M":J:tério da,
Agricultura,
após o pagamento. da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00)
Art. ",.° Revogam-se as dfsposlçúes
em contrã-íc.
Rio de .Janeíro, 4 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
0.::.. República.
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no art. 5.3 li. o XII, da mesma. Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por 10
anos, o prazo do contrato a que se
refere o Decreto n.o·lS'S, de 26 de abril
de 1935. celebrado entre· o Govêmo
Federal e a Sociedade Rádio Atlântica
para o estabalecímento. na cidade de
Santos, Estado de São Paulo de uma
estação radíodífusora, sem direito de
exclusividade, observadas t ô d as as
cláusulas que acompanharam rererl-,
do Decreto.
Art. 2. 0 A ccncessíonárfa não poderá
alterar em qualquer tempo seus estatutos nem fazer transferência. de ações
sem que tenha havido prévia autorização do .Gcvêrno.

o

Art. 3.° Para os efeitos decorrentes
dessa prorrogação, será assinado, no
referido Ministério" no prazo de 60
dias, a partir da publicação dêste Decreto no Diário Oficial, têrmo aditivo
ao 'contrato de 6 de junho de 1935,
registrado pelo Tribunal de Contas em
sessão de 11 de dezembro dêsse ano.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947: 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EuRICO G.

DUTRA.

Clovis Pestana.

EURICO G. ·DUTRA.

'Daniel de CaTvalho.

DECRETO N." 24.171 DECRETO N.' 24.169 DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1947
Prorroga, por 10 anos, a concessáo OUM
torgada. à SQciedade Rádio Cosmos,
atualmente denominada Rádio América S.A.

Não foi publicado ainda no Diário
O/icifll' por falta. de pagamento.
DECRETO N.? 24.170 -

DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1947
Prorroga, por 10 anos, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Atlântica,
para estabelecer uma estação radiodi/usora.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a- Sociedade Rádio
Atlântica e tendo em Vista o disposto

DE 5

DE DEZE!\((BRO DE 1947
Concede à Emprêsa Aguas Minerais
Passa-Quatro Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa de minera..

ção.
O Presidente da República, usando
da atríbu.ção que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
ll:: concedida à Emprêsa Aguas Mi..
nerais Passa-Quatro Ltda., com sede
na cidade de Passa-Quatro, Estado de
Minas Gerais, autorização para fun..
cíonar como emprêsa de mineração, de
acôrdo com o que dispõe o Decreto-lei
número novecentos e trinta. e oito (número 938», de oito (8) de dezembro
(12) de mil novecentos e trinta e oito
(938). ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
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'Vierem a vigorar sóbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 24.172 -

DE SnE

DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o cídadão brasileiro Severino
de Aquino Lima a pesquisar caulim
e associados no município de Cabo,
Estado der Pernambuco.
.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n,» I e nos têrmos dos artigos
152 e 153 da Constituição,
Decreta:
Art. Lv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Severino de Aquíno Lima a
'pesqulsar caulím e .associados em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado
Praia do
Itapôama,
quarto (4.°) distrito.dotnunicípioc.~
Cabo do Estado de Pernambuco
numa área de cento e vinte e dois
hectares e quarenta e cinco
ares
(122,45 ha) , delimitada por um poligano írregular que tem um 'vértice à
dístâncía de cento e noventa e dois
metros Cl92m) no rumo magnético
quarenta
e cinco graus
sudoeste
(45.° SW) da casa grande da propriedade Jtapôama e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos llii;tg'néticos: duzentos
e vinte- e oito metros (228m), sessenta e dois gráus e trinta minutos sudeste (62°30'SE); cento -e quatro metros (104m), quatorze gráus e trinta
e nove minutos sudoeste (l4 039'SW)'
seiscentos e quarenta metros C640m)'
trinta e sete grúus e vinte 'ê" um illi,:
»utoe sudeste (37°21' SE); cem metros (100m), trinta e oito gráus e
.trinta e nove
minutos' sudoeste
(38°39'$'VV); trezentos e noventa e
cito metros (398m), sessenta e dois
gráus e vinte -e um minutos noroeste
(62°21'Nli'iT); setecentos e quatro metros (704m), sessenta e três gráus
-cmquenta e um minutos noroeste
(63°51'l\TW); cinquenta metros (50m),
sessenta e três gráua e vinte e um minutos noroestg (63°21 'N\V)' cento e
vinte e cinco metros 025m), qU:1renta e seis gráus e vinte e um minutos noroeste (46°21'NW); cinquenta e CInCO metros (55m), trinta e

ExECUTIVO

cinco gráus e vinte e um minutos noroeste (35°21 'NW); quarenta e seis
metros (46m), sessenta e 'Oito gráus
e vinte e um minutos noroeste
(68°21'NW); cínquenta e dois metros
(52m) , cínquenta e set-e gráus e vinte e-um minutos noroeste (57°21'NW);
sessenta e cinco metros (65m) , cinquenta gráus e vinte e um minutos
noroeste (S0021'NW); mil e sessenta
metros (L. 060m) , quinze
gráus e
trinta minutos nord-este (ls030'NE);
duzentos e noventa e três metros
(293m), setenta e seis gráua sudeste
sessenta metros
(76°SE); cento e
Clôüm) , cinqüenta e três gráus e
trinta minutos
sudeste (S3°30'SE);
cento e noventa metros Cl90m) , vinte e quatro gráus sudoeste (24°SW);
cento e trinta e quatro metros (l34m)
onze gráus e trinta minutos sudoeste
(11 °30'8W) ;
tr-ezentos e quarenta
metros (340m), três gráus sudoeste
(3° SW); duzentos e sessenta e dois
metros (262m), cínquenta e seis gráus
sudeste (56°SE).
Art. 2.°. O titulo da autorização 'de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, paf;l:1rã a taxa õe mil
duzentos e trinta cruzeiros (Cr$ ..
1.230,00) e será transcrito no livro
próprio da . Dívlsâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri'O de .raneíro.: 5 de .dezembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da
Repúlíca.

EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.? 24.173 - DE 5 DE
DEZE.I\1.BRO DE 1947
Autoriza o cidadão
brasileiro Leon:
Nícolau: Noçueira de Borba a pes-

snusor mica e associados no município de Governador Valadares, Estaao de Minas Gerais.
O Presidente da Repúblíca.> usando.

da atrtbuíçâo qU2 lhe confere o artigo
t, c18, Constituição, e no", têrmos do Decreto-Lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 19110 (Código de Minas) ;

8"/, n.o

Decreta:
Al't. 1.0. Fica autorizado o cidadão

brasileiro, Leon Nicolau Nogueírà de
Borba a pesquisar mica e associados
em terrenos devolutos do Estado de

ATOS DO

Minas Gerrais, situado no lugar denominado Bugre, no distrito de Ohonim,
município de Governador vatacares,
numa área de quarenta e nove hectarcs e noventa e oito ares (~9,98 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a trezentos e trinta e cínco metros (335 mj no rumo magnético
doze graus e quinze minutos sudoeste
(12°15' SW) do canto sudeste (SE) da
casa de Oscar Machado, -e os lados,
divergentes do
vértice considerado,
têm: trezentos m-etros (300 m) , emqüenta e três graus e trinta minutos
sudeste (53°30' SE); magnético,
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mil

seiscentos e sessenta e seis metros
(1.666 m) trinta e seis graus e trinta
minutos nordeste (36°30'NE); magnético:
Art. 2.°, O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Docreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
'transcrltc no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele Janeiro; 5 de dezembro ce
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

JJe

pela margem esquerda do ribeirão

do Braço do Baú, e os lados a partir

do vértice considerado têm os segulntes comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e dezenove metros (319 mj ,
cinco graus nordeste (5° NE); setecentos e trinta e dois metros e sessenta
centímetros (732,60 mj ;: oitenta e um
graus e trinta minutos nordeste (81 0
30' NE) ; oitocentos e noventa e um
metros (891), trinta e quatro graus e
trinta minutos sudeste (34° 30' SE);
mil duzentos e sessenta e cinco metros
(1.265 m) , setenta e sete graus e trinta
minutos noroeste .(77° 30' NW) .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
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 Minera.1 do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 5 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel. de Carvalho.

EURICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DEORETO

N,O 24.174 DE5 DE
DEZEMBRO 'DE. 19.47

Autoriza o cidadão brasileiro Artur
Bettes a pesquisar mica e associados
no município de ItuJ·aí, Estado ae
Santa Catarina.

O Presidente da República, _usando
da atribuição que lhe confere o artdgo
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos do Deéreto-Ieí n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Artur Bettes a pesquisar mica e associados em terrenos dê proprtedade de Martínho Richarts situados no lugar denominado Morro do

Baú, no distrito de. Iinota, município
de Itajaí, Estado de Santa Catarina,
numa área de Quarenta e dois hectares e cinqüenta e nove eres (42,59 ha)
delimíta'da por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e qulnaa
.metros (215 m) , no ruína magnético
cinco' graus nordeste (5° NE) da barra
do ribeirão Cachoeira do Cedro, anuen-

DECRE'TO N.o 24.175 -

DE 5 DE

DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Eduardo -Ribeiro a pesquisar talco,
amianto e associados no municípiO
de Ouro ereio, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? r, nos têrmos dos artágos 152 e
153 da Constituição, decreta:
Arü. 1,° Fica autortzado o cidadão
brasileiro Joaquim Eduardo Ribeiro a
pesquisar talco, amianto e 8.'.'38001ad05,
em terrenas de sua. propriedade, na tazenda Marfbcndo, distrito de Santa
Rita d-e OUTO Prêto, do Estado de Mi-

nas Gerais numa área à.e trinta' nectaHoS (30 ha) , delimitada por um rctângu;o que tem um vértice a duzentos
metros (200 m) , no rumo magnético.
vinte e oito graus sudeste (28° SE) da
confluência, dos córregos da Roça de
Vicente Diogo e Maribondo e os lados,
divergentes dêsse vértice, os segumtes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (600 m) , sessenta e
dois graus nordeste (62° NE) ; quinhentos metros (500 m) , vinte e oito graus
sudeste (28° SE) .
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Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, qus será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Org 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
doe Fomento da Produção Mineral do
Ministério da' Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
.
em contráriC).
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúbhca.

EXECU'J:rlO

DECRETO N.? 24.177 DEZEMBRO DE 1947

DE

5

DE

Autoriza a Usina Queirós Júnior, Limitada 0, pesquisur'irinério de terra e associados no município de
ltaoirito, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, e nos têrmos dos artigos 152 e
153 da Oonstdtuiçâo.. decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Usina
cueírõs Júnior, Limitada a pesquisar
minério de ferro e associados, em terDaniel de ccrootno.
renos de sua propriedade, no lugar
denominado Retiro do Pernandmho,
distrito e município de rteointo. gs-,
DECRETO N.o 24.176 DE 5 :QE DEZEMBRO ta do de Minas Gerais, numa área de
cento e cuarenta e nove hectares, 01D;E 19~7
tenta e deis ares € setenta e dois cenAutoriza o cidadão brasileiro Jumenut:
tu-aes (149.8272 ha) , delimitada por um
Ferreira a pesquisar areias quartzopolígono irregular que tem um vértice
sas no município de São Vicente,
a setecentos e vinte e seis metros (726Estado de São Paulo.
li) 110 rumo verdadeiro sessenta e oito
O Presidente da República usando
graus e dezoito minutos sudoeste (68')
da atribuição que lhe confere o artigo
13' SW) do ponto de encontro da greta
87, n.v I, da Constituição e nos têrde Ana Leite com o córrego Retiro e
mos do Decreto lei n.v 1. 985, de 29 de
os lados, a partir dêsse vértice, os sejaneiro de 1940 (Código de Minas).
guintes comprimentos e rumos: dudecreta:
zen tos e seis metros (206 In), .vinte e
Art. 1.0. Fica cutorízado o cidadão
nove graus e cinqüenta e três minubrasileiro Juvenal Ferreira a pesquitos sudoeste (29° 53' SW); seiscentos e
sar areias quartzosas numa área l'e~
vinte metros (620 rrí) , setenta e quatrotangular de noventa hectares (90há),
graus e sete minutos noroeste ('74° 07'
enorevada no sitio Barrelrmhos, de
N'.~l); cem metros (100 m) , doze graus
propriedade da S. A. Vicry, distrito e
t quarenta e um minutos noroeste (12°
município de São Vicente, Estado de
41' NW); trezentos e setenta e cinco
São Paulo, assim definida: um dos
metros (375 m) , dezessete graus e dez
vértdces a dois mil duzentos e cinminutos noroeste (17° 10' NW); cento
qüenta metros
(2.25Cm),' no rumo
e noventa; metros (190 m) , seis graus e
verdaccíro sete gráus trinta minutos
cinqüenta minutos nordeste (6.° 50'
e trinta segundos (7°30'30"Y do quiNE); sessenta e sete metros e cínlômetro onze (km 11) da Estrada de
nüenta centímetros (67, 50 m) , vinte
Perro Sorocabanra. Ramal Santosnove graus e cinqüenta minutos no.Iuquiá, medindo 0,-:· lapas divergentes
roeste (29° 50' N'W); cento e vinte -e
dêsse vértice novecentos metros (900 cinco metros (125 m) , dezesseis graus
m) , e mil metros (l.000 mj , nos resnoroeste (16° N-W); oitocentos e nopectivos rumos verdadeiros norte ,·(N)
venta e dois metros e cinqüenta centíe leste (E).
metros (892,50 m) norte (N); duArt. 2.°'. O título da. autorização
zentos e trinta metros (230 fi), oito
de pesquisa, que será uma via autêngraus e quatro minutos noroeste (8') 04'
t.ca dêste Decreto, pagará a taxa de
NW) ; setenta e seis metr.os (76 m) , denovecentos cruzeiros (Cr$ 900,00) e
zessete graus e quatro minutos norcesserá transcrito no livro próprio da
toe (17° 04' NW); cinqüenta e cinco
Divisão de Fom-ento da. Produção Mimetros (55 fi), vinte e quatro graus e
neral do Minís térlo da Agríóultura..
oito minutos noroeste (24° 08' NW);
Art. 3.°. Revogam-se -as dispcslçôea
quatrocentos e vinte metros (420 m) ,
em contrário.
oito graus e vinte e seis minutos noRio de Janeiro, 5 de dezembro de
rt.aste (8° 26' 1\TlN);' trezentos e seH34.7. 126.° da Independência e 59,° da
tenta metros (370 fi), sessenta e quaRepública . .
tro graus e cinqüenta e três mínutos
EURICO G. DUTRA
nordeste (64° 53' NE); mil e trinta
metros (l.030 m) , s-eis graus € qua-.
Daniel de curoatno
Enarco G. DUTRA.

e
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'Tenta e quatro minutos sudeste (6(1 411'
SE); mil trezentos e quarenta e cinco
metros (1.345 m) , quatorze graus e
quarenta e quatro minutos sudeste (14C
44' SE); setecentos e dezessete me":
tros e cinqüenta centímetros (717,50
m) , dezoito graus e quarenta e oito
minutos sudeste (18° 48' SE),
Art. 2.° O título da autorização de
pecquísa, que será uma via autêntlc 1
dêste Decreto, pagará a taxa de mil c
quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00) e

sudeste (2° 15' SE) ; setecentos e trint-a
metros (7,30 m) , cinqüenta e três gra.rs
e vinte minutos nordeste (53° 20' NK; .
Art: 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica"
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

será transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Producão Minera:

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

do Ministério da Agrtculttn'a..

Art.

3.~

em contrário.

Revogam-se as disposições

Daniel de Carvalho.

em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G. DUTRA.

DECRETO N.o 24.179 DEZEMBRO DE

EURICO G. DUTRA.

DEZEMBRO DE

DE

5

DE

Concede à Cia. Atlântica deMinera~
ção autorização para funcionar come
emprêsade mineração,

Daniel de corotuno.

DECEETO N.o 24.178 -

DE

1947

5

DE

1947

Autoriza o cidadão brasileiro José Vi.
eira Alargues da Costa a pesquisar
itmenitá e ccsocuulcs no municípi~1
de Paranaquâ,. Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando

tia atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v r, é nos têrmos dos artigos 152 e
153 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Vieira Marques da Costa a pesquisar ilmenita e associados em
terrenos devolutas, no lugar denominado Saco de, 'I'ambarutaca, na terceira
(3,U) Zona da Coooeratlva de Pescadores da Delegacia; "de 'Trabalho Marítimo no litoral da baia de Paranaguá,
munlcioio do mesmo nome, do Estàdo
do Paraná, numa ár-ea de oitenta e um.
hectares quarenta e dois ares e
cí- - üenta e seis centiares (81,4256 ha) .
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na foz do rlbeírãc

Estero na baia de Paranaguá e os
lados, a partir dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos: quatrocentos
e vinte metros (420 m) , sessenta e oito
graus e quinze minutos nordeste (68~
15' NE); quinhentos e noventa metros
(590 m) , dois graus e quinze minutos
neroestg (2° 15' NW) ; mil metros .,. .
(1.000 m) , oitenta e sete graus e quarent-a e cinco minutos sudoeste (870 45'
EW); mil cento e quarenta metros
(1.140 m) , dois graus e quinze minutos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938,

decreta:

Artigo único. li: concedida à Companhia Atlântica de Mineração, constituída pela ata da assembléia geral
extraordinária realizada em onze (11)
de julho de mil novecentos e quarenta
e sete (1947), com sede nesta Capital.
autorização cara funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o
cue disuõe o Decreto-lei n." 938 de 8
de dezembro de 1938, ficendo a mesma
Sociedade ourtgaüa a cumprir integralmenta as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vieora- sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA,

Daniel de Carvalho,

DECRETO N.D 24.180 DEf'lEMBRO DE

DE

9

DE

1947

Abre, pelo Ministério da Justiça e N.egócios Interiores, o crédito eeoecuü
de Cr$ 180.000,00 para ocorrer ã despesa com a instalaçã;o de seis gabinetes de i'1lízes de direito e quatro.
cartórios criminais.

O Presidente da Repàblica, usando
da autorização contida na Lei n.v 96~
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de 17 de setembro de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do Regulamento Geral
de contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica acerto, pelo Ministério da Justiça e Negócios rntcrtores, o crédito especial de cento e
oitenta mil cruzeiros (180.'000,00), para atender à despesa com .'3, instai ação de sei.'? gabinetes de juízes de dírerto e quatro cartórios criminais) em
conseqüência do Decreto-lei numero 8.527, de 31 de 'dezembro de 1945.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Adroaldo Mesquita da costa,
Corrêa e Castro.

DECRETO N.o'24.181 -

DE

9

DE

DEZEMBRO DE 1947

Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Moços, com sede
na Capital de São Paulo.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a Associação
Cristã de Moços, com sede na Capital
do Estadó de São Paulo, a qual sataafez as exigências do art. Lv da Lei
n,« 91, de 28 de agôsto de 1935. e
usando da atribuição que lhe confere
o art. 2.° da citada Lei, declara:
Artigo único. :É declarada de utilidade pública, nos têrmos da mencionada Lei, a Associação Cristã de
Moços, sediada na Capital do Estado
de São Paulo.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Adroaldo 111esquita da Costa,

DECRETO'N.o 24.182 .

DE

9

DE

DEZEMBRO DE 1947

Declara de utilidade pública o Guaraní Esporte Clube, com sede em
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O presídente: da República, atendendo ao que requereu o Guarani Esporte Clube, com sede na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná, o
qual satisfez os requisitos do art. 1.0
da Lei n.c 91, de 28 de agôato de 1935,
e usando da atribuição que lhe confere o art. 2.° da mesma Lei, decreta:
Artigo único: l!: declarado de utní. dade pública o GUl'l:rl'l,nf 'esporte cru..

EXECUTIVO

be, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
RIo de Janerro, 9 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0 da
República.
EURICO G. DUTRA.

Adroaldo Mesquita da Costa.

DECRBTO N.? 24.183 -

DE 10 DE

DEZEMBRO DE 1947

Abre, pelo Ministério da Educação .e
Saúde,
o crédito especial de Cr$
429.000,00, para atender às despesas com a realização do Salão Nacional de Belas Artes, em 1947, e
com o pagamento de parte dos prê..
mios conferidos no referido Salão,
em 1945.
O Presidente da Repúbli-ca, usando

da autorização contida na Lei número 115. de 13 de outubro de 1947, e
tendo ouvido' o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93, do Regulamento Geral de Oontabilídade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Iâducaçâo e Saúde, o crédito especial de quatrocentos e vinte :
e nove mil cruzeiros (Cr$ 429.000,00),
para atender às despesas com a realização, no corrente ano, do Salão Na..

~;O~%:t:~I:Sp~:~sd~e~r~~S~ ~~~~

feridos a artistas qus dele participaram em 1945, sendo Cr$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil cruzeiros),
para atender àquelas despesas e Cr$
143.000,00, (cento e quarenta e três
mil cruzeiros) para o custeio dos prêmios.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1947,126.° da Independência e 59. o' da
República ..
EURIr.O G. DUTRA ..

Clemente Mariani.
Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 24.184 --, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1947

Concede reconhecimento, sob regime
de inspeção permanente, ao Ginásio
Haddoclc Lôbo, do Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constdtuiçâo, e nos têr-

ATOS DO

PODER

mos 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 Haddock Lóbo, com sede no Distrito Federal.
Art. 2.° rzevogam-se : as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUtRA.

Clemente

MarianL

DECRETO N.? 24.185 DEZEMBRO DE

DE iu DE

1947

Concede reconhecimento, sob regime
de inspeção permanente, ao Ginásio
São João, de São João deI Rei.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0- artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio
São João, com sede em São João del
Rei, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
~URICO

G.

DUTRA.

Clemente M asíani,

DECRETO N.' 24.186 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1947
Concede equiparação ao curso ginasial
do Ginásio da Escola N armal Osvaldo. Aranha, de Alegrete.

Não foi publicado ainda no Diário
Oticiat por falta rtc pagamento.
DECRETO N.' 24.187 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1947
Concede reconhecimento a curso da
Faculdade de Ciências Econômicas
do Paraná.

Não foi publ1cadoainda no Diá.rio
por falta de pagamento.

-'jicia~
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DECRETO

N. o 24.188 DE
DEZEMBRO DE 1947

10

DE

Faz pública a adesão, por parte do
Govêrno da Nova zeUtndia à Ceainençtio de Berna para a 'proteção
das obras literárias e artísticas revista,. pela última vez, em Roma, a
2 de 1unho de 1928.
O Presidente da República faz pública. a adesão por parte do Govêrno
da Nova Zelândia, pela Nova Zelând1a
:e pela Samoa Ocidental, à Convenção
de Berna para a proteção das obras
literárias e artísticas, revista, pela última. vez, em Roma, a 2 de [unho de
1928, conforme comunicação feita ao
Ministério das Relações Exteriores pela Legação da Suíça, por nota de 4 de
novembro de 1947, cuja tradução oficial acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1947, 126. ° da Independência e 59. ° da
República.

EURICO G. DUTRA.

Raul Fernandes.

TRADUÇAO
Legação da Suíça apresenta seus
cumprimentos mais atenciosos ao Ministério das Relações Exteriores e, por
ordem do seu Govêrno, tem a honra
de levar ao seu conhecimento que, por
nota de 2-0 de outubro de 1947, a Legação de Sua Magestade Britânica em
Berna comunicou ao Departamento
político federal que o Govêrno neozelandês aderiu, pela Iova Zelândia.
e pela Samoa Ocidental, à Convenção
de Berna para a' proteção das obras
literárias e artísticas, revistas, pela
última vez, em Roma, a 2 de junho de
A

1928.

De conformidade com o art. 25, alínea 3, da referida Oonvençãcç as adesões da Nova Zelândia e da Samoa
Ocidental produzirão efeito um mês
após a comunicação da presente notífícação, ou seja a partir de 4' de dezembro de 1947.
Rogando ao Ministério tomar boa
nota do que precede, a Legação da.
Suíça lhe renova os protestos da sua
mui alta consideração.
Rio de Janetro, 4 de novembro de
1947.

Ao Ministério das Rte-IaçÕ€S Exterio-

res - Rio de Janeiro.
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DECRETO NP 24.189. DE 10 DE DEZEM.

BRO DE 1947

conceõe à M auá Capitalização S. A.
. autorização para funcionar e aprova,
com modificação, os seus estatutos.

EXECUTIVO

DECRETO N.o 24,191 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1947
Dá nova redaçâo aos artigos 4,° €' 5.°
do Decreto n. O 19,513, de 25 de
aoôsto de 1945.

O Presidente da República, usando

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição,
decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a runcío,
nar em operações de capitalização, a

que se l''êI81'·2 o DCCi"2tü n.'' <;~.,')46,
de 10 de fevereiro de 1933, a Meué

Capitalização S. A., Com sede na cidade de Pôrtc Alegre, Capital do E(J~

tado do Rio Grande do Sul. constl-tuída por escritura pública, lavrada
em notas do 2.° Cartório da referida
cidade.

8.

22

de abrir de

lfJ4/, com

os estatutos adotados pelos respectivos subscritores, mediante as seguintes
condições:
I _ Os estatutos são aprovados com
alteração do art. 13, em que se substitui a expressão - previsto no art. 18,

por -

previsto no art. 17.
A alteração consignada no
item precedente deverá ser' aprovada
em assembléia geral dos acionistas,
dentro eco prazo de en (~~CSS2:1h,J,) dias,
contados da data da publicação dêste
II -

Decreto, a qual também dettbarará sô-

bre a' fixação da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal nomeados
na referida escritura.
Art. 2,° A socíedade fícará integral,
mente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a Vigorar, sõbre
O objeto da autorização de que trata
o presente Decreto;
Art. 3.0 Revogam-as as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1947, 12'1.° da -Independêncía e 59.a
da República.
EURICO G. DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO N.' 24.190

Ainda não foi publicado no Dtárto

oneua.

. da atribuição que lhe confere' o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os arts. 4.° e 5.0 do Decreto n.o 19.513, de 25 de agôsto de 1945.'
passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4.° Os auxílios federais,
provenientes do Fundo Nacional
do Ensino Primário, serão aplicados nos termos seguintes:
I .- A írr.portância correspondente a 70% do auxilio federal
destinar-se-á a construções e
reconstruções de prédios escolares,
e à aquísíção de equipamento didático, observados os' têrmos .do
plane

q·L18 :)'t;l'

e''::1,1Y);8C1,'' uelo Ins-

tttuto Nacional de Estudos Pedagógicos e aprovado pelo Ministro
de Estado. As obras serão executadas pela. unidade federativa
Interessados 01). onsmtlo «onveníente, a critério do Ministro de

Estado, peja administração federal. Correrão a conta dessa parcela as despesas referentes à
execução do plano e .ftscalízaçâo
das obras.
U - .A importância correspon-

dente a 2f}% do auxüto -federal
será aplicada na educação primária de adolescentes e adultos
analfabetos.

ObS81'V2do~

0,<; térmos

do plano de ensino supletivo que
for aprovado pelo Ministro de
Estado,
III - A importância correspondente a 5% do auxílio federal

sorá aplicada na

concessão de

Bolsas de Estudo. na mauutencâo
de cursos destinados à formação
a uperfetçoamento de pessoal docente e técnico-especializado de
ensino orímário e normal e no
runcíonemento de classes de ensino primário destinadas à demonstraçâc de prática pedagógica, na forma do plano que for
organizado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e
aprovado pelo Ministro de Estado.
Art. 5.° A concessão do auxílio federal dependerá, nos cases
das alíneas I
. do artigo anterror. de acôrdo celebrado entre
o Ministério da Educação e Saúde'
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e o representante devidamente autorizado da unidade federativa ínteressada, atendidos os critérios
gerais indicados nos artigos anteriores, e mediante prévia autorização do Presidente da República.
§ 1.° Os acordos serão assinados
anualmente, em qualquer época,
tendo em vista as disponibilidades do Fundo Nacional de Ensino Primário.
§ 2-.° Ao Ministério da Educação e Saúde incumbirá fiscalizar,
em todos os seus têrmos, e. esecucão dos acordos celebrados na
forma do presente artigo."
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianerro, em lU de dezembro
de 1947, 126.0 da Independência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA

Clemente Mariani

DECRETO N.o 24.192 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1947
õcnsiâera de uziiuuuie pública, para
fini de desapropriação, um imóvel
e benfeitorias em raeorepaçuã. nesta Capital.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e de acôrdo
com o art. 6.° combinado com o artigo 5.°, letra h, do Decreto-lei' número 3.365, de 21' de junho
1941,
decreta:

de

Art. 1.0 f:: declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o imóvel com a área de 14.572 m2
aproximadamente e tôdas as benfeitorias nele existentes, sito à rua Augusto de Siqueira, n.o 539, em Jacarepaguá, de propriedade de D. Nair
de Miranda.
Art. 2.° Destina-se o imóvel ora
desapropriado a serviços do Mínlstério da Marinha.
Art. 3.° A despesa resultante, na importância de Cr$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), cor ..
reré por conta da verba própria do
Mínístérío da Marinha.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.°
da República.
EURICO

G.

DUTRA

Sylvto -de Noronha.

DECRETO N.? 24,193 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1947

Susta; temixniníaonente, condições de
promoção no Corpo do Pessoal Subalterno da Armada.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo
37, it-ens I

e XI, da

Constituição, e

atendendo ao que lhe expôs o Ministro de Estado da Marinha, de-creta:
Art. 1.0 Ficam suspensas, temporàriamente ,as cláusulas do interstício, tempo de serviço na especialidade e tempo d-e embarque para promoção no Corpo do Pessoal Subalterno
da Armada, previstas nos artigos 55,
56 c 67 do Regulamento para o mesmo Ocrpo, aprovado pejo Decreto número 2.524", de 19 de março doe 1938.
Art. 2.° f:ste Decrete entrará em vigor na data da sua pubhcação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e S9,C da
República.
EURICO G. DUTRA.

Sylvio de Noronha.

DECRETO N.? 24,194 DE 12
DE DEZEMBRO DE 1947
MÓdifiw,; em parte, o Decreto nitm0rO-'
10.142, de 4 de agôsto de 1942
O Presidente da República usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o art,lgo
87, inciso I, da Constituição e tendo
em vista o Decreto n.? 10.142, de 4
de agôsto de 1942,
Considerando que, na forma do dis...
pôsto no art. 6,° do Decreto-lei número 7.459, de 17 de abril de 1945,
foram transferidos à Companhia Brasi...
Ieira de Energia Elétrica os serviços
de distribuição no município de Petrópohs, Estado do Rio de Janeiro,
anteriormente operados pelo Banco
Construtor do Brasil, Nova B. A.;
Considerando que, em conseqüência,
ficou também transferido à Companhia.
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Brasileira de Energia Elétrica o suprimenta que a Companhia de oarrís, Luz
e Fôrça do Rio de Janeiro, Límttade,

nos têrmos doart. 3,° do Decreto nú-

mero 30.142, de 4 de agôsto de 1942,

vinha fazendo ao citado Banco, na
sub-estação do Rio da Cidade, situada
no município de Petrópolis;

Considerando que a- Companhia Brasileira de Energia Elétrica recebe outro
suprimento em grosso da Companhia
de Carrfs, Luz e Fôrça do . Rio de Ja-

neiro, Limitada, também na sub-estação do Rio da Cidade, consoante dispôs
o art. 1.0 do mesmo Decreto número
10.142;

Considerando, pois, que a unificação
das medições dos dois suprimentos e
a adoção de uma única tarifa se recomendam;
.
Considerando que a solicitação das
interessadas, no sentido de ser estendido ao suprimento único o regime estabelecido no art. 3.° do mencionado
Decreto n.o 10.142, poderá ser atendida, como o reconheceu o Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica;
Considerando, entretanto, que a nova
tarifa não importará em nenhum aumento de preço para qualquer consumidor:
Decreta:
Art. 1.0 O inciso lU do art. 1.° do
Decreto n.c "lO.142, de 4 de agôsto de
1942, passa a ter a seguinte redação:
II!) A Companhia Brasileira de
Energia Elétrica pagará à Companhia
supridora de energia, as seguintes
quantias mensais:
a) pela demanda registrada, trinta
'€' um cruzeiros, trinta' e sete centavos
e quatro décimos (Cr$ 31.37.4) o kw,
não podendo o pagamento ser inferior
à importância correspondente a oitenta
por cento (80%) da carga ligada (demanda mínima);
b) pelo consumo de energia elétrica
verificado, cinco centavos e seis décimos «ns 05,6)0 KWh, não podendo o
pagamento ser inferior à ímportâncía
correspondente a duzentas e cinqüenta
(250) horas de uso da demanda mínima;
c) pelo aluguel dos aparelhos de me. díção, trinta cruzeiros (Cr$ 30,00).
Parágrafo único. As modíficaçôes
futuras na tarifa de 'que trata êste
artigo, serão fixadas pela Divisão de
Aguas 'do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.

EXECUTIVO

Art. 2,° Ficam revogados os artigos
3.° e '4,0 do Decreto n.o 10.142, de 4
de agôsto de 1942.
I
Art. 3.° :f:ste Decreto entrará em
vigor no dia 1 de janeír o de_1948.
Art. 4~0 Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da.
República.
EURICO G,

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.' 24.195 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza a Companhia Swijt do. Brasil
a instalar grupo termo-elétrico

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciªl por falta de pagamento.
DECRETO N," 24.196 - DE 15 DE
DEZEI'I1BRO DE 1947
Declara de nenhum ejeito O Decreto
12.° 3.849, de 22 de março de 1939,
que outorgou a José Amâncio Ramalho concessão para o aproveitamento da energia hidráulica do rio
Canajístula, Estado da Paraíba.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o pedido de desistência apresentado, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado. de: nenhum
efeito o Decreto n.c 3.849, de 22 de
março de 1939, que outorgou a José
Amâncio Ramalho concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica
do rio Canafístula,. no trecho compreendido entre Aldeia e' Cacimbas
nos municípios de Bananeiras, Serraria e Guarabíra, Estado da Paraíba,
cujo prazo, para cumprimento do disposto no inciso I do art. 2.°, foi prorrogado sucessivamente pelos Decretos n.c 6.433, de 31 de outubro de
1940; -n.o 7.138, de8 de maio de 1941
e n.c 9.781, de 24 de junho de 1942,
sobrevindo a desistência do interessado,
._
Art. 2.° ::E:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de

coruaüio,
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DECRETO N,' 24,197 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1947
outorga a Oténio Ribeiro Coutinho
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica da queda- dágua
denominada Seringa, no rio Canatíetaüa. município de Bananeiras, Estado da Paraíba.

Não foi publicado ainda no. Diário
OfioiaI por falta de pagamento.
N,? 24.198 DE'
DEZEMBRO DE 1947

DECRETO

15

DE.

Tramefere à Mineração Bico de Pedra

ExECUTIVO
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III Apresentar o contrato .de
concessão à Divisão de Aguaa para
o registro de que trata o Decreto
n.c 13, de 15 de janeiro de 1935, deu..
tro de sessenta (60) dias seeuíntes
ao seu registro no Tribunal d~ Contas.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação .
. Art. 4.0 Revogam-se as dlspoalçôes em contrário.
Rio de -Ianelro, 15 de dezembro de
1947, 126. 0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

Sociedade Anônima concessão para
DECRETO N.o 24.199 - DE 15 DE
aproveitamento progressivo da
DEZEMBRO DE 1947
energia hidráulica do desnível denominado Praia .Gromâe, no ríoeoConcede equiparação à Escola de Enrito Cachoeira, municipio de Ouro ..
fermeiras Florence Nightingale.
Preto, Estado de Minas Gerais. oeO Presidente da República, usando
torgada a Alberto Quatrini Eianda atribuição que lhe confere o archi, pelo Decreto n. o 12.930, de 16
tigo "87, item I, da Constituição e nos
de julho de 1943.
0

o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ar tígo 87, inciso I, da Oonstttuiçâo,
e nos têrmos do art. 150, d,o Código
de Aguas (Decreto n.o 24.643, de 10
de julho, de 1934) e tendo em vista
o requerido por Alberto Quatrini
Bianchi, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida à Mineração Bico de Pedra Sociedade Anônima. com sede no Distrito. Federal,
a concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica do
desniveldenominado Praia Grande,
no ribeirão Cachoeira, município de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, outorgada a Alberto Quatrini
Bianchi, pelo Decreto n.? 12,930, de
16 de julho de 1943, na forma e sob
as mesmas condições estipuladas no
referido Decreto.
Parágrafo único.
O aproveitamento destina-se ao uso exclusivo
da. emprêsa concessionária.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade
de presente .títuto, a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de
Aguas, do Ministério da Agricultura,
dentro do prazo de trinta (30) dias,
após sua publicação; .
II - Assinar o contrato de concessão. dentro do prazo de um (1)
mês, contado da data em que fôr
notificada para tal fim;

têrmos do art. 5. do Decreto n.? 20.109,
de 15 de' Junho de 1931, decreta:
Artigo único. E' concedida equiparação à Escola de Enfermeiras Flcrence Níghtingale, com sede em Aná ..
polia, no Estado de Goiás.
Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de
1947, 125~0 da Independência e 59.0 da
República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clemente M ariani.

DECRETO N.? 24.200 - DE 16
DEZEMBRO DE' 1947

DE

Declara de utilidade pública, para
desapropriação
pela
Companhia
Paulista de Estradas de Ferro,área
de terra a ser atravessada por Unha de transmissão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que rhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
e de acôrdo com o disposto nos artigos 3. 0 e 5. 0 , alíneas h e j, do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Artigo umco . Fica declarada de
utilidade pública, para desapropria...
çâo pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, uma faixa de terra
com área de 127,80 ma, descrita e
figurada na memória justificativa e
na planta .que com êste baixam, devidamente' rubricadas,
pertencente
ao Sr. Angelo Elias Razuk, situada
-~ Distrito de Paz, Município e Co-
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marca de Pederneiras no Estado de
São Paulo, e necessária à passagem
da linha de transmtssâo de Pederneiras a Triagem. dá eletrificação
da linha Jaú a Bauru.. prevista no
plano 'decenaj de melhoramentos 8
aquisições. daquela Companhia, aprovado pelo Decr-eto n.c 21.363, de 1
de julho de

1~46. ~

Rio de Janeiro, 16 de dezembro
de 1947; 1;16.° da Indeuendêncía e 59. 0
da República.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pestana.

DECRETO u» 24.201
»rzznmno DE 194:7

DE

16

DE

Aprova proietos -e orccmcntce para
construcõa de dois trechos ela linha
férrea
Belo
Hcríeontc-Preeíâente

Ynrças-Pecunrui,

o Presidente da Repúblíoa, usando
da at-rihu',ção que lhe confere o artigo 87, número I, da Constítulçâo,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orcamcntcs na imuortâncla teta) de Org ,81 ,)30.700;010 "coítenta e um .mílhões, novccentos . (O
trinta e seis mil e setecentos e nove
cruzeiros e quarenta ccntr.vosj , 03
quais com êsta barxam, dcvtdamente

~~fsri~~.~~Sejr~~a~~~·DG~~OsCOJ~st\i;~~~f~~~

~~~_P~~~1.1a,E~l·i~,1~~le~i~~(~·e~~:;',!;~.v~~
tensão

de

lV300km.. ' comecando no
Estrada de Ferr-e Central

eixo da
do Brasil, no local do Matadouro 8~lj'
Belo' Horizonte, e' indo t"2rr~,-i:(la~' às
margens do rio das Velhas (estacas
O à 590,= 15 do 2 l' trecho), c o segundo, com a ex! ensâo de 31,G5Qkm,
em prosseguimento ao prtmen'c, indo
terminar em 'I'aquaracu (estacas
15.= 590 do 1. o trechr- à
.
1.747+10,OOm)" sendo de Cr(;
.
19.882.218,50 e .are 62.05tl~.'lZ0 80 as
Imjrortâncfas dos respectivos "orçamentes.
-

Rio de Janeiro, 16 de dezembro
de 1947; 126.0 da' Independência e 59.0
da R.f<míh1i'-'>l
EURICO

Clovis

G.

DUTRA,

Pestana,

EXECUTIVO

DECRETO N.o 24.202 _
DEZE~"BRO DE 1947

DE

16

DE

Aprova orçamento para a construção,
a cargo de The Great Western ot
Braeü Railway Company, Limiteâ,
da nova estação de cargas de Cinco
Pontas, em Rcite.. e da uuaçõo das
linhas Oeste e Sul.
-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica 'aprovado 'o orçamento geral, atualizado, na Importância d-e crs 16.410.450,70 (dezesseis
milhões, quatrocentos e' dez mil e quatrccentos e cinqüenta cruzeiros e setenta centavos), o qual com êste baixa. devidamente rubricado, relativo à
construção, a cargo de The Great
Western cf BrB.zil Railway Oompany,
Lím'ted, da nova estação de cargas
de Cinco Pontas, emR0cife, e' da ligacão das linhas Oeste '" Sul, da rêde
arrendada àrruela Companhia.
Rio de .Ianeírc, 16 de dezembro de
1947. 126.° da Independência e 59. 0 da
R-epública.
EURICO G. DuTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO

N. o

24.203

DEZE],IBIW

DE

-DE

16

DE

1947

Dá nova denominação ao Curso de
I?stado õâoior da A.eronáutica.
O Presidente da República, usando
da a,h·jbui.{~:?o que lhe confere o ar87, 'item I,. da Constituição,

t~g-o

decreta:
Art. 1. o O Curso de Estado Maior
da, Aeronáutíca, criado pelo Decreto
TI. o 20.793, de 19 de março de 1946,
passa a ser denominado "Escola. de
Comando e Estado Maior da Aeronáutica,
ArL 2. o O Ministro de Estado dos
Negócios da Aeronáutica submeterá
à eprovaçãn do Presidente da República, dentro de 90 dias, o Regulamanto da Iilaeola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica.Art. 3> 1l::ste Decrete entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário.'
Rto de Janeiro, 15 de dezembro
de 1947; 136,° da .Independêncía e 59.'
da República.
EURICO

G.

Armando

DUTRA.

Trompowsky.
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DECRETO N.o 24.204 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Fa.z pública a adesão, po~ parte do Go-

vêrno do Domínio do Pukistâo, à
Conoenção Postal Universal, ao
Acôrdo relutioo às Cartas e Caixas
COí/L valor
declarado e ao Acôrdo
soore Bnccmeruuie Postais, Atos da
União Postal Universal.
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venção postal

universal de Buenos
Aires,
Pedindo ao M'nistérlo das Relações
Extenor~s tomar nota do que precede,
a Lega-çao aproveita a ocasião para
renovar..lhe os protestos de sua mui
alta consideração.
Rio de .Ianeiro, 18 de novembro de

1947.

O Presidente ar, República faz pú-

blica a adesão, por parte do Govérno
do Dcmtnio do Pakistâo, à Convenção Postar Universal, ao Acôrdo relativo às Car-tas e Caixas com valor oe-.
claradc e ao Acôrdo sôbre Encomendas Postais, Atos da União Postal
Universal, assinad-os rn Bnencs Aires,
a 23 de maio de 1939, conforme comumcação feita ao Ministério das RelaÇÕ-2S Extcrores pela Legação da
Suíça, p01' nota verbal de 13 de novembro de 1947, cuja tradução oficial
acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, em 17 de dezembro
de 1947, 126,° da Independência e 59,°
da República.
EURIC{) G. DUTRA.

Raul Fernandes.

TRADUÇÃO
A Legação da Suíça apresenta os
seus cumprimentos m~i.s atenciosos ao
Ministério das Relações Exteriores e ..
por ordem de s-eu Govêrno, vem a
honra de levar ao seu conhecimento,
qU'8 nos têrmos das' comunicações telegráficas do Secretário de Estado
para os Negócios Estrangeiros em Karachi, datados de 29 de agôsto e de
4 de outubro de .19,17, o Govêrno do
Domínio do Pakistâo -resolveu aderir
aos atos da União Postal Universal
assinados em Buencs Aires a 23 de
maio 'de 1939 e mencionados abaixo,

Convenção postal universal.

Acordos referentes a cartas e
encomendas com valor declarado.
Acôrdo referente a encomendas

postais,
D0 'conformidade com as disposições
do art. 25 § 3,° da Convenção de BU€d

nos Air.es, o Pak's tão deseja ser classificado na 1.a classe do ponto de vista
da divisão dos gastos da Repartição
Internacional.
A presente notificação é feita emobediência aos arts. 2,° e 3.° da Con...

DECRETO N." i4.205 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1847

Declara sem efeito o Decreto número 16.669, de 27-9-44

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt-

Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985 de 2$1
de janeiro de 1940 (Código (1::. ~/.jjnas)
e tendo em vista o que consta do
Processo n.? 10,020-43 decreta:
go 87, n.? I, da

Fica sem eleito o Decreto número
dezesseis mü : seiscentos e sessenta e
nove 06,669), de VInte e sete \27)
de setembro de mil novece-ntos e quarenta e quatro (lJ-:14) , que autorizou
Artur do Vale Bastos a pesquisar areia
quartzosa numa área de setenta e dóis
hectares noventa e quatro ares e se';'
t-enta centéares (72.9470 na r no imóvel denominado Maua, situado no distrito de Gu'.a de Pacopatba, município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 17 de desembrc de
1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
Enurco G, DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N .,0 24 206 DF...; 17 DE
DEZEMBRO DE 194'1
Declara nula e de nenhum efeito a
autorização de pesquisa conferida a
Osvaldo Garotalo pelo Decreto número 22.541 de 1 de fevereiro de

1917.
O Pre-Idente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo n.v 8'7, n.' -1, da consutuícão. nos
têrmos do Decreto-lei 1) o 1 P35 de 39
de janeiro de 1940 rOócngn de Minas'
e, tendo em vista o que consta do
processo DNPM-871-4,4, decreta:
f: decíarada nula e d-e nenhum eteito a autorização de pesquisa conferida a Osvaldo Gerofaro pero Decreto
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número vinte e dois mil quinhentos e
quarenta e um (22,541), de primeiro
(1. 0) de fevereiro de mil novecentos
e quarenta e sete (1947), para pesquisar caulim b associados, no muni-

cípio da Capital do

Estado de São

Paulo.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1947, 1260 da Independência e 59° da
República.
Etrerco G. DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DEORETO N.o 24.207 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Retifica o Decreto n.O 22.401.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DEORETO N.O 24.208. DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Altera o art. 1. o do Decreto
n.o 20.518, de 24 de janeiro de

1946.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artàgo n.» 87, n.v I, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de ?940 (Código de Minas}

e atendendo ao que consta dos autos
do
do processo DNPM-5.132-<17
Ministério da Agricultura, decreta:
Art. 1. ° Fica alterado o artigo pri..
meu-o (1. O) do Decreto número vinte
mil quinhentos e dezoito (20.518), de
vinte e quatro (24) de janeiro de mil

novecentos e cuarenta e seis (1946).
que passará a jer a seguinte redação:
Fica autcrízada. a cidadã brasileira
.Júlía Ramos Presgrave a lavrar areia
em ternmos situados no lugar denominado Braga, distrito e município de
Cabo F'r!o. do Estado do Rio de Janeiro, numa área de quarenta e oito
hectares e cinqüenta ares (13,50 11s)
delímítada por um polígono irregular
quo t8D1 um vértice Iccalizado à distàncla de _ cento e sessenta metros
OGOm) no rumo magnético trinta e
um gráus sudoeste (310 SVv) da mtersecâo dos eixos da rua J'eíxeíra de
Sousa, de S2:d0 do distrito, com a da
estrada do Cabo e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos' magnéticos: duzentos e
sessen~a metros (260m), vinte e oito

EXECUTIVO

graus e cinqüenta minutos sudeste
(23°50 SE): oitocentos e vinte e cinco metros (325m), cinqüenta e dois
graus sudoeste (52° SW); mil metros
(1.000m), vinte e um graus sudoeste (21 0 SW); setecentos e vinte e
três metros (723m),' cinqüenta é cín...
co graus e trinta minutos noroeste
(550 30 NW); trezentos e quinze metros (315m), sessenta e nove graus e
trinta minutos nordeste- (69° 30' NE);
novecentos metros (900m), cinqüenta
e quatro graus nordeste (54° NE);
cento e setenta metros (170m), quínze graus nordeste (15° NE); selscentos e dez metros (610m), quarenta e
-dols graus e. trinta minutos nordeste
(42' 30' NE).
ATt. 2,° A

presente alteração do
Decreto não fica- -sujeita a pagamento
da taxa, na rorma do art. 31, parágrafo único do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
dísposíçôes contidas no Decreto númeIO vinte mil quinhentos e dezoito
(20: 5~8), de vinte e quatro (24) de
janeiro de mil novecentos e quarenta
e seis (1946).
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1947, 12Go da Independência e 59° da
República.
Eenrco G. DUTRA.
Daniel de Carvalho.

DEORETO N.o 24.209 - DE 17- DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 19.179.

Não foi publicado ainda no Diário
Otícuü por falta de pagamento.
DEORETO N.' 24.210 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n,o 19.453.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciªl por falta de pagamento.
DEORETO N.o 24.211 - DE 17 nE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto
agôsto de 1945.

n.o 19.459,

de 17 de

Não foi publicado ainda no Diário
Ojici(J,l por falta de pagamento.

ATOS DO

PODER

DECRETO N.'24.212 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova

o Decreto n.o 19.789.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 24.215 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Francisco Hime Júnior a lavrar calcário.

Não foi publicado ainda no Diário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 24.213 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Costa Braga & Filhos a fun ..
cionar como emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N,o 24.214, DE 17
DEZEMBRO

DECRETO N.' 24.216 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Adílio Oliveira a lavrar ar~
gila.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciªl por falta de .pagamento,
DE

DE 1947

Autoriza a cidadã brasileira Rosa
Beatriz Kuehni, a pesquisar ouro e
cearas preciosas no município de
Teixeira, do Estado da Paraíba.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere õ artigo 87, n.c _I, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro d-e 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada- a cidadã
brasileira' Rosa Beatriz Kuehnt a pesquisar ouro e pedras preciosas em
terrenos situados no distrito de Imaculada, município de Teixeira do Estado da Paraíba, numa área de quatrocentos hectares (400 ha) , delimitada por um quadrado de dois mil
metros (2.000m.) de lado e que 'tem
um dos vértices a quinhentos e setenta metros (570 m.), rumo quatorze
graus e vinte minutos noroeste (14°
20' NW), magnético, (Ia confluência
dos riachos Santa Teresa e Craíbeiras, e os lados divergentes do vértice considerado têm os seguintes rumos magnéticos: sessenta e três graus
noroeste (630 N'W) e vinte e sete
graus sudoeste (27° SW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma vfà autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de quatI'O mil cruzeiros (C1'84. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstérfo da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
194'1, 126,° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G.

DUTRA

Daniel dG

canxüno,

DECRETO N.' 24.217 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Cal Nia: Luia, a pesquisar
calcário.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficiªl por falta de pagamento.
,DECRETO N.' 24.218 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza-Roeà Fioreei a pesquisar cal~

cdrto ,

'

Não foi publicado ainda no Diário
Oficia? por falta de pagamento.

DECRETO N.' 24.219 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947

Autorizá Gentil Falcão a pesquisar petróleo.

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

DEOEETO N. ° 24.220 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Dá a denominacão de "Batalhão Vtsconde de 'Tau1wy" ao Batalhão Escola de Ençenluuía,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artd-

go 87, n. ° I, da Constituição e considerando:
- que além de- constítuír um dever
de civismo é norma seguida e1.n. nosso
Exército perpetuar-se a memória dos
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grandes vultos. de- nossa nacion_ali~ad:,

DECRETO N.o 24.224 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947

ram para que a hístórta pátr~a regrstrasse os feitos dos nossos maiores;
,_ que entre os grandes. vultos do

Autoriza Edson V. Perez
calcário.

passado da Arma de ,Engennar,la brasileíra destaca-se, alem de Vilagram
cabrita; o insigne sojdado-escrttor do
"Corpo de Engenheiros" Alfredo d'Bs-

onciai

principalmente daquêles que c~mtrlblP-

cracnclle 'I'aunay - o Visconde 'I'aunai'" - autor de "A Retirada da Lagu-

a

pesquisar

Não foi publicado ainda' no Diário
por falta de pagamento.

na" e do "Diário do Exército", a quem

DECRETO N.o 24.225 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947 .

o nosso-Exercito esta a dever consagração definitiva, decreta:

Autoriza João R. .Pinto a pesquisar
pedras .

Art. 1. o O Batalhão Escola de En-

genbaría., com sede na Vila Militar. no
Distrito Federal, passa a rtenomlnarse "Batalhão Visconde de 'I'aunay".

Art. 2.° O presente Decreto entr-a em

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

vigor na data de SUa publicaçã-o.

DECRETO ,N.o 24.226 - DE. 17 DE
DEZEMBRO DE 1947

Rio de Janeiro; 17 de dezembro de
da Independência e 59, o da
República"

Autoriza Pedro Buscato a pesquisar
calcário.

1947. 128, G

EURICq G,

DUTRA.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciq} por 'falta de pagamento.

Canrobert P. da Costa.

DECF.ETO N.o 24.227 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
DECRETO N.' 24.221 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947

Autoriza Uzína Queiroz Júnior a pesquieor calcário.

Autoriza Fioreíli Peccicacco a pesquisar feldspato.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficia.l por falta de pagamento.

Não foi' publicado ainda no Diário
Oficirrl por falta de pagamento.

DECRETO N.o 24.222 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Manuel R. Santos a pesqui-

DECRETO N.o 24.228 - DE 17 DE
DElõEMBRO DE 1947
Autoriza Usina Queiroz Júnior
quisar cianita.

a

pes-

Não foi publicado ainda no Diário
Ojicúll por falta de pagamento.

sar mica,

Não foi publicado ainda no Diário
Ojicirrl por falta de pagamento.

DECRETO N.O 24.223 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1947
.
Autoriza José B. Pereira a pesquisar
mica.

Não foi publicado ainda. 'no 'Diário
por falta' de pagamento.

Ofici~l

DECRETO N.? .24.229 DEZEMBRO DE 1947

DE

'18

DE

Altera as tabelas anexas ao Decreto
n.o 23.145, de 2 de 11mho de 1947,
que dispõe sóbre o pessoal do Institu-to de- Previdência e Assistência dos
servidores do Estado e dá outras
providências.
O Presidente da' República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o arttso 87,. item I, da-Constàtuiçâo, decreta:

Art. 1.° Ficam restahelecidas três
funções' gratificadas de Chefe de

ATOS DO

PODER

Serviço ou Divisão, à razão de Cr$
mensais, cada uma.
Pará"Tafo único. Estas funções são
consid;radas extintas, devendo ser
suprimidas quando vagarem.
. Art. 2. o Fica substituída, pela seguinte a relação nominal anexa ao
Decreto n.v 23.135, de 2 .de junho
de 1947, na parte referente a gratificações especiais:
750,00

Cr$

Osvaldo de' Azevedo Espíndola
Noeli Correia de Melo
Adernar Silvares
.
Francisco Pedrosa . . . . . . . . ..
Lisandro Monteiro de Rezende
Joaquim de Melo Palhares Filho
.
.
Leo Lopes de Rezende

I

550,00
550,00
250,00

250,00
250,00

550,00
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DECRETO N.o 24.231 -

DE 18 DE

DEZEMBRO DE 19.47

Autoriza o funcionamento de cursos
da Ft;Zculdade de Farmácia e oaontologza de Goiás .

O P~esi.d~nte da República, usando
da atrl~Ulçao que lhe. confere o ar.tigo 87, Item I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-jsí n.v 421: de 11
de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento dos cursos
de farmácia e de odontologia da Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Goiás, mantida pela Conferência
de São Vicente de Paulo, com sede
em Goiânia, no Estado de Goiás.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

550,00

EURICO G.

DUTRA.

Clemente Mariani.

Art. 3.° Fica elevado, de quatro
para cinco, o número de cargos excedentes da classe I da carreira de
Procurador do Quadro do 1. P. A.
S. E.
Parágrafo único. Os cargos a que
se refere êste artigo são exercidos,
na forma do disposto no Decreto número 23.145, de.2 de junho de 1947,
pelar funcionários constantes da reIaçâo nominal que a êstc acompanha.
Art. 4. ° ltste' Decreto vigora a partir de 10 de junho de 1947.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1947; 126. ° da Independência e 59;°
da República.
EURICO

G.

Morvan

Figueiredo.

DUTRA.

DECRETO N." 24.230 -

DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1947,

Companhia Mercantil Anônima
Ibéria

DECRET0 N.? 24.232 -

DE 18 DE

DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o Ginásio Santa Cecilia, com
sede no Distrito Federal, a funcionar
como Colégio.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos da Lei Orgânica .do E n s i n o
Secundário e do Decreto-lei número
4.245, de.ã de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio Santa Ceceia.
com sede no Distrito Federal; fica, autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a SSI'
Colégio Santa Cecília.
Art. 3.°0 reconhecimento, que pelo
presente decreto é concedido ao Coléglo Santa Cecília, considerar-se-á,
quanto aos seus cursos clássico e-ctentífico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio. de Janeiro, 18 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

Não foi publicado ainda na Diário
9/icirJl por falta de pagamento.

EURICO

G. DUTRA.

Clemente Mariani.
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DECRETO N.o 24.233 - DE 18
DEZEMBRO DE 1947

PODER

DE

Prorrcaa, por lO anos, a concessáo ~u
torçaaa à Sociedade Rádio Cruzeiro
do Sul, atualmente
denominada
"Rádio Cruzeiro do Sul S. A.".
para estabelecer uma estação - radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, atendeudo ao oue requereu a Rádio Cruzeiro
do Sul ~E: '. A. e tendo em vista o disposto no artigo 5.°, n." XII, da mesma Constituição, decreta:
Al't. 1.° Fica prorrogado, por 10
aeics, o prazo do contrato a que F.€
refere o Decreto n.? 1.167, de 23 de outubro de 1936, celebrado entre o Gcvêrno Fe-deral e a Sociedade Rádio
Cruzeiro do Sul, atualmente denominada "Rádio Cruzeiro do Sul S. A.",
em virtude de reforma de seus estatutos aprovada por despacho do Ministro da Viação e Obras _Pú~licas, de
28 de outubro de 1936, pubücado no
Diârio Oficial de 8 de dezembro do
mesmo ano para o estabeleclmentn,
na Capital do Estado de São Paulo, de
uma estação radíodífusora, sem direito de exclusividade, obs-ervadas as
cláusulas que acompanharam o ref-erido Decreto, mas somente para a eBtação daquela Capital.

EXECUTIVO

iJECRETO N. c 24.234 -

·DE 18 DE

DEZEMBRO DE 1947
l:i.prova orçamento em substituição ao
;;,provado pelo Decreto n.o 12.840',
ue 10 de julho de 1943.
O' 'Presidente da' República" usando
da atnbutção que lhe confere ,o '~1j;i
gu 87, número I, da Constltuíçâc
decreta:
Artigo único. Ftca aprovado o orçamento na ímportâncía de crs
.1.1,383.500,00 (quatorze milhões, trezentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros), o qual com êste
caixa, devidamente rubricado. em
substituição ao oue foi aprovado, com
o respectivo projeto, pelo Decreto número 12,840, de ]O de julho de 1943.
para a regular~zação do tre?110 de
rio Paraíba do t3ul compreendido entre a embocadura daquêle rio e a
cidade de São João da Bana, no
Estado do Rio de Janeiro.
~~ic de Janeiro, 18 de dezembro de
J.947~ 126.° da Independência e 59.'
da República.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA

Pestana.

DECRETO N.0 24.235 DEZEMBRO DE 1947

DE

18 DE

Aprova projeto e orçamento para
Art. 2.° A concessionária não DO-construção de eâiticia para estação
derá alterar em qualquer tempo seus
na linha tronco da Estrada de Ferestatutos nem fazer transferência de
1"0 Dona Teresa Cristina,
ações sem que tenha havido prévia
autorização do Govêrno.
. O Presidente da; República,usando
da atribuição que-lhe confere o artdArt. 3.° Para os efeitos decorrengo 87, número I,da Constituição,
tes dessa prorrogação, será assinado,
no Mínlstéríe da Viação e Obras PÚ-· decreta:
blícas, no prazo de 60 dias, a partir
Artigo único. Ficam ap~ovados~ o
da publicação dêste Decreto rio' Diáprojeto e o orçamento na Importa~
rio OJicial~ têrmo adítdvo ao contra to
ela de crs 202,S~5,30 (duzentos e ~olS
de 21 de dezembro. doe 1936" apenas
mil e seiscentos e noventa e cinco
quanto à estação da cidade de Sâo
cruzeiros e trinta centavos), os quais
Paulo.. registrado pelo. Tribunal
de
com êste baixam,· devidamente ruContaa em- sessão de 11, de janeiro de
bricados, relativos à construção de
1937.
um edifício para a estação de Capívar.í de Baixo,t)o quilômetro 46 da
Art~ 4.° Revogam-se as disposições
linha tronco da Estrada de Ferro
em contrário.
Dona Teresa Cristina.
Rio de Janeiro. 13 de dezembro de
Rio de Janeiro, 18 dé dezembro de
1947; 126.° da Independência e 59.° da
1947; 126.° da Independência e 59. a
República.
da República.
EuRICO G. DUTRA.
EuRICO G.
DUTRA,
Clovis Pestana.

cnous

Pestana.

ATOS

DECRETO N. (, 24. 236

~

DE

DO' PODER

18

DE

DEZEMBRO DE 1047

;tproV,a projetes e

/ela.,-

oTça~cn~os

tíooe às ObT'1.s de reçtuartzaçao ae

irecno do rio socai, no Estado do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,

decreta:
Artigo único. Fi-cam aprovados os
projetos e os orçamentos na importância total .de 01'$ '1.783.466,80 (sete
milhões, setecentos e oitenta e três
mu e quatrocentos e sessenta e seis
cruzeiros e oitenta centavos), os quais

DECRETO N.O 24.237

~
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com êste baixam, devidamente rubricados, para a regularfzação do trecho do rio Jacuí de São Jerônimo a
Pôrto Alegre, sendo a importância
de Cr$ 7.245.583,00 (sete milhões, ducentos e quarenta e cinco mil e quinheutos e oitenta e oito cruzeiros)
para a execução, de obras fixas e a
de Ci'$ 537.878,80 (quinhentos e trinta e sete mil 2; oitocentos e setenta
c oito cruzeiros e oitenta centavos)
pare a dragagem.
Rio 'de Janeiro, 18 de dezembro de
1047: 126. 0 da Independência, e 59. 0
da REpública.
EURICO

Clovis

G.

DU'I'RA.

Pestana.

DE 20 DE DEZED4BRO DE 194'/

Abre ao Congresso Nacional o crédito suplementar.. de Cr$
à verba que especifica

2.576.528,60~

0- Presidente da República, usando da autorização contida na - "Lei
n.o 14:1, de 19 de novembro de 1947, e tendo ouvido Q Tribunal de Contas.
nos termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
.

Artigo único. Fica aberto ao Congresso Nacional o crédito suplementar de dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil; quinhentos e vinte e
oito cruzeiros e sessenta centavos (Cr$ 2.576.528,60), em refôrço da Verba
1 ~ pessoal, do Anexo n.c 2 do vigente Orçamento Geral da República
(Lei n.? 2, de _2 _de dezembro de 1946), a saber:
VERBA

-1

Consignação 1 -

~ PESSOAL

Pessoal Permanente

Sub consignação 01 -c-Pesaoal permaner:..te: .
01 - Quadro da Câmara dos Deputados
02 - Quadro do Senado Federal

Cr$
.
.

1.529.550,00
764;550.00
2.294.100,00

Consignação 111 -

Vantagens

Subconslgnação 09 - Funções Gratifícadas:
01 - Câmara dos Deputados

.

4.950,00

Subconsígnaçâo 12 - Gratificação por Serviço Extraordinário:
01 - Câmara dos Deputados
.

60.000,00

Subconsinaçâo 15 - Gratificação Adicional:
01 - Câmara dos Deputados
02 - Senado Federal

.
.

67.828,60
124.650,00
W2.478,60
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Consignação V - Outras despesas com Pessoal
guboonsignaçâo 25 - Substituições:

01 -

Câmara dos Deputados

,

.

25.000.00
2.576.528.60

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1947. 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO" G.

DU'l::RA.

Corrêa e Castro.

DECRETO

N.O

24.238 -

DEZEMBRO

DE

22

DE

DE 1947

Abre ao Ministério da Viação e Obras
Públicas o crédito suplementar âe
Cr$ 10.000.000,00 (dez -milhôee _ de

cruzeiros), tiara prosseguimento .ae
obras de construção do trecho ler-

roniário Rio Negro-Rio Pelotas, a
cargo do '2. 0 Batàlhão Ferroviário.

O Presidente da República, usando
da autonaacão contida na Lei n.c 177,
de 16 de dezembro de 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têr-

10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) , em refôrço da 'Verba 4, Consignação IH - Conjunto de obras, Subconsignação 06, item 14-02 - 2.° Batalhão Ferroviário - a) Ferrovia Rio
Negro-Bento Gonçalves, da Leí-n.? 13,
de 2 de janeiro de" 1947, para prosseguimento das obras de construção do
trecho Rio Negro-Rio Pelotas, à-cargo
do referido Batalhão.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.0 da
República.
~

mos do art. 92 do Regulamento Geral
(:~ Contabilidade Pública, resolve abrir
ao Ministério da Viação e Obras PÚblicas o crédito suplementar" de Cr$
DECRETO N.? 24.239 Aprova o Regulamento para

a

EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.
Corrêa 'e Castro.

DE 22 DE DEZEMBRo DE 1947

cobrança

e

fiscalização do impôsto de renda

O Presidente da Repúb.íca, usando da atribuição que lhe confere o arIoigo 87, número I, da COX1~tituição, e nos têrmos do art. 27 da Lei n.c 154,
de 25 de novembro de 1947, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinaao pelo Ministro de mstaõo dos Negócios da Fazenda, pata a cobrança e
fis('::tli.:::l.:;[io do impôsto de renda.
Rio de Janeiro, 22 de df'?f'm1;;l!G de 1947, 126.° da Independência e 59.0 da

Icepúblíca .

EURICO G. DU'l.'RA.

Corrêa e Castro.

Regulamento a que se refere o Decreto n, o 24.239,
de 22 de dezembro de 1947
Da

TíTULO I
arrecadação por lançamento
PARTE PRIMEIRA
TRIBUTAçÃo DAS PESSOAS FisICAS

CAPtTULO I
DOS CONTRIBUINTES

Art. 1.0 As pessoas físicas, domiciliadas ou residentes no Brasil que tiverem renda líquida anual superior a Cr$ 24.000,00, apurada de acôrdo com

ATOS

êste

re~ulamento,

DO

PODER

EXECUTIVO
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são contribuintes do impôsto de renda, sem distinção de

nacíonalldade, ~e~o, lda9-e, estado ou pro.fi~ão. (Decreto-lei n.c 8.430)-.

Parágrafo umco. São também contribuintes as que perceberem rendimentos de bens _.de que tenham a posse, como se lhes pertenceseem.vde
aeôrdo com a Iegíslaçâo em VIgor.
'
CAP1TULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DaS RENDIMENTOS

Art. 2.° Para os fins do Impôsto, os rendimentos serão c;assificados em
oito cédulas, que se coordenam e denominam pelas primeiras letras do alfabeto. (Lei TI.o 154).
Art. 3.° Na cédula A serão classificados os -rendimentos do capital aplícada em títulos nominativos de dívidas públicas federais, estaduais ou mu~nicipais, qualquer que seja a data da enussâo, salvo os que gozarem de imunidade fiscal federal expressa em lei.
.
Art. 4.° Na' cédula B serão classificados os seguintes rendimentos de
capitais e valores mobiliários, exceto~s de dividas públicas:
a) juros de. cauções, .em dinheiro, para garantia de execução de contratos;
b) juros, de fianças, em dinheiro, relativas ao exercício de cargos profissionais e funções públicas;
C) juros de depósitos, em dinheiro,' a prazo e à vista, para qualquer fim,
seja qual fôr o depositário;
.
d) juros de dívidas ou empréstimos pecunlártos, sejam quais forem
as
formas contratuais, as garantias da operação e a natureza do titulo ou
contrato, sem distinção quanto ao caráter civil ou comercial da convenção,
inclusive os que resultarem de créditos decorrentes de sentenças judiciais;'
e) juros de créditos comerciais, quando tiverem o caráter jurídico de
empréstimos;
.
t) juros resultantes da venda de imóveis, quando o comprador ficar a
dever uma parte ou a totalidade do preço;
g) saldo credor do balanço de juros em conta corrente.
S 1.0 Os juros de que trata a letra d, quando díssímulados no contrato,
serão fixados pela autoridade lançadora, observadas a taxa usual e a natureza do título ou contrato.
S 2.° O disposto no parágrafo anterior será aplicado -sempre que, íntdmado a informar os juros de dividas ou empréstimos, o credor deixar de
'
fazê-lo ou declarar juros menores do que os percebidos.
§ 3.° Os juros de quaisquer outros créditos, inclusive os de transações a
prazo, civis ou comercíaís, mesmo havendo subrogação,' e os de dividas resultantes da prestação de serviços, serão classificados nas cédulas em que
couberem.
§ 4.° Os juros de que trata o § 3.°, rio caso de novação que converta o
crédito ou divida' inicial em empréstimo, serão classificados na cédula B.
§ 5,° Serão também classificados na cédula B.:
aY as dotações, bonificações, anuidades e quaisquer outros lucros que ultrapassarem a importância da apólice de seguro;
b) a diferença' a maior entre os valores da emissão -ou aquisição e os
de reembõlso ou resgate das ações;
C) os lucros nas operações de desconto;
d) os lucros nas operações de <lreport".
§ 6.° Os rendimentos dos títulos adquiridos entre duas épocas de vencimento de juros, com a condição de o comprador pagar ao vendedor os
jUl'OS respectivos até a data da venda, serão computados proporcionalmente
no rendimento bruto de ambos.
Art. 5.° Na cédula C serão classificados os rendimentos do trabalho, provenientes do exercício de emprêgos, cargos e funções, tais como vencimentos, soldos, subsídios, ordenados, salários, Percentagens, comissões, grattfí-
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cações, diárias, cotas-partes de multa, ajudas de custo, representações e
forquaisquer outros proventos ou vantagens pagos, sob qualquer titulo
ma contratual, pelos cofres públicos federais, estaduais: ou munícípáds, pelas
entidades autárquíeas, paraestatais e de economia mista, p-elas firmas e sociedades ou por particulares. (Decreto-lei n.o 9.407).
§ 1.0 Serão também classífícadas na cédula C:
r. as remunerações' relativas à prestação de serviços pelos:
a) caixeiros viajantes;
b) conselheiros fiscais e de adminístracâo e diretores de sociedades anônimas. civis ou de qualquer espécie;
"
c) negueíantea-em. firma índívídual ou sócios de sociedades comerciais
e industriais, quando tais remunerações forem representadas por importância mensal fixa e levadas' a despesas gerais ou contas subsidiárias, na contabílídade da firma ou sociedade;
11. as importâncias recebidas a titulo de meío-sôldo e pensão "de qualquer natureza.
§ 2.° No caso da alínea b, do inciso I, do parágrafo anterior, serão co-m.
putadas como lucro as quantias excedentes a 20% do capital social realizado
ou a Cr$ 60.000.,00 anuadsç para cada um dos conselheiros fiscais P de administração de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie, bem como
aa-excedentes a 20% da capital social realizado ou a Cr$, 120.000,00 anuais,
para cada um dos diretores das mesmas entidades. (Lei n." 154) . '
§ 3.° A remuneração de que trata a alínea c, do inciso I, do § 1.0, não
poderá exceder a Cr$ 24.000,00 anuais, quando o capital do beneficiado não
fôr superior a Cr$ 120.:000,00; ultrapassando o capital essa quantia, a remuneração poderá atingir a 20% dêle, até o limite máximo de Cr$ 120.000,00
anuais. (Lei n.c 154) .
§ 4.° A remuneração dos sócios de Indústria será admitida de acôrdo com
a cláusula contratual, até o limite máximo de Cr$ 10.000,00 mensais, observadas as condições da alínea c, do inciso I, do § 1.0 dêste as'tdgo. (Lei
n.v 154).
.'
§ 5.° As importâncias recebidas a título de gratificação, seja qual rõr' a.
designação que tiverem, não poderão exceder a Cr$ 120.000,00 anuais, para
cada um dos beneficiados. (Lei n.c 154) .
§ 6.° As quantias excedentes aos limites fixados nos §§ 2.°,3.°,4.° e 5.° deste
artigo, serão tributadas como lucro, em poder das firmas ou sociedades.
.
(Lei 11.° 154) .
Art. 6.° Na cédula D serão ciassínceôca os rendimentos do trabalho não
compreendidos na cédula anterior, tais coro-o: (Lei TI.o 154).
a) honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, contador e de outras que se lhes 'p-ossam
assemelhar; '(Lei n.c 154) .
b) proventos de profissõe-s, ocupações e prestação de servíçcs não comerciais;
c) remunerações dos agentes, representantes e outras pessoas que, to-manda parte. em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta
própria;
.
d) emolumentos e custas dos serventuários de justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados -exclusivamente pelos cofres públicos;
.
e) corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus
prepostos 6 adjuntos;
.
f) rucros da exploração individual de contratos de empreitada úníca-.
mente de lavor, qualquer que seja a natureza, quer se trata de trabalhos arquitetôníccs, topográficos, terraplenagem, construções de 'alvenaria e outras
congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de
construções;

e
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g) ganhos <ia. exploracâo de .patentes de invenção, processos ou fórmulas
de fabricação, quando o pcssuídorvaufertr ducroa sem as explorar diretamente. I Lei 11.o 154~
luto 7.° Na. cédula E serão classificados 00 rendimentos de capitais ímebillártos, taís como aluguel, aforamento e arrendamento de propriedades
imóveis, inclusive pastos naturais ou artificiais e campos de mveruade. ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 10. (Ler n.c 154).
Parágrafo único. Serão também classificados na cédula' E:
a) Os juros resultantes da demora no pagamento de aluguéis, afora-mento e arrendamento;
b) o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu usa
gratuitamente .
Art. 8.° Na cédula F serão classificados os rendimentos sujeitos à' taxação proporcional em poder das pessoas jurídicas, a saber:
a) os lucros, computando-se o lucro presumido ou arbitrado, quando não
fôr. apurado o real; ·(Lei n.c 154).
b) as retiradas não escrituradas em despesas gerais ou contas subsldíárias e as que, mesmo escrituradas nessas contas, não corresponder em à remuneração de serviços prestados às firmas ou sociedades e, ainda, as quantias excedentes aos limites fixados nos §§ 2.°, 3.°, 4.0.e 5,0 do art. 5,0; (Lei

n.« 154).

c) os dividendos de ações nomínatívas e quadsquer bonificações a elas
atribuídas;
d) o valor das ações novas distribuídas aos titulares de ações nominativas ou os ínterêsses superiores aos lucros e dívídendos, ncs casos:
I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amcrtízação, de deprecíação e de reavaliação do ativo; (Lei n.o 154) .
II -de aumento de capital, com recursos tirados de quaisquer rundcc:
III - de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, sem redução
do capital. (Lei n.c 154) .
e) o valor do resgate de partes beneficiárias ou de fundador e de outros
títulos semelhantes, bem como os ínterêsses e quaisquer outros r-endimentos
dêsses títulos, quando nominativos;
f) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou socíedades, com a valorização do ativo destas, no caso de in-corporação ou orgunízaçâo de nova sociedade.
Parágrafo único. Serão também classificados na cédula ·F os rendímcntos produzidos no estrangeiro, qualquer que seja' a sua natureza.
Art. 9.° Na cédula G serão elassífícados os seguintes rendimentos:
a) da exploração das indústrias extrativas vegetal e animal;
b) da cultura do solo, seja qual fôr a natureza do produto;
c) - da criação, recriação e engorda de animais de qualquer espécie;
(Lei n. ° 154);
d) da transformação dos produtos agrícolas e pecuários, quando
feita pelo próprio agricultor ou criador, com matéria prima da proprledade agrícola ou pastoril explorada;
e) - da exploração da apicultura, sertcícultura e piscicultura.
Parágrafo único. O rendlmentc líquido desta cédula será determinado de conformidade com o disposto no Capítulo IV da Parte 'I'erceira
dêste Titulo.
Art. 10. Na cédula H serão classificados os rendimentos de tôdae as
ocupações lucrativas, não incluidos nas cédulas anteriores, inclusive: (Leí
n.s 154) .
a) _ os percebidos de sociedades em conta de participação; (Lei n.c J54) ;
mero 15%
.
b) _ os da locação e da sublocação de móveis; (Lei' n. o 154);
c) - os da sublocação de imóveis; (Lei n.? 154);
d) - os da exploração de marcas de indústria e de comércio, quando
o possuidor auferir lucros sem as explorar diretamente; (Lel 11.° 151);
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e) - os lucros do comércio e da. indústria, auferidos por todo aquele
que não exercer habitualmente a profissão' de comerciante ou industrial;
(L€i TI,o 154) ;
f)

-

as quantia-s correspondentes aos lucros líquidos que decorrerem

da cessão de direitos quaisquer. (Lei

TI. o

154).

Parágrafo único. Quando o imóvel rôr alugado com móveis, o rendimenta do imóvel será também classificado na cédula H, juntamente com
o eca mõvcts. (Lei TI.o 154).
OAPITULO IH
Do rendimento bruto

Art. 11. Constituem rendimento bruto, em cada cédula, os ganhos
derivados do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e demais
'
.
proventos previstos neste regulamento.
§ 1.0 Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédulas em
que couberem:
a) - a importância com que fôr beneficiado o devedor, nos casos
de perdão ou cancelamento de dívida, em troca de serviços prestados:
b) as importâncias. originadas dos títulos que tocarem ao meeiro,
herdeiro ou legatário, _ainda que ccrrespondam a período. ante!íor à data
da partilha ou adjudicaçã-o dos bens, excluída a parte Já tributada em
.
poder do espólíc:
c) _- as ímportâncias recebidas para custeio de viagem e estada e as
de contribuições para a constituição de fundos de beneficência.
2.° Não 'entrarão no cômputo do rendimento bruto:
a) o capital das apólices de seguro ou pecúlio, pago por morte do
segurado;
b) - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
c) - os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive
no de renúncia do contrato;
d) - -o valor locativo do prédio construído, quando ocupa-do pelo seu.
proprietário;
e) _ as importâncias recebidas pelos assalariados, a título de' índent.zação, nos casos de rescisão de contrato de trabalho; (Lei TI,o 154); ,
f) 'as importâncias relativas aos proventos de aposentadoria ou
reforma, quando motivada por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasla maligna, cegueira, lepra ou paralisia. (Lei n. ° 154).
§ 3,° Nos casos das alíneas a, D, c, e e t do § 2.°, dêste artigo, os
juros. ou qualquer outro Interêsse dêsses capitais serão incluídos na declaraçâo de rendimentos, (Lei TI.O 154) .
ê

CAPITULO IV
Das de rluções ceauiaree

Art. 12. Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas rcrerirtas
nêste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos, inclusive os impostos específicos relativos ao exercício da profissão. {Lei TI.O 154) .
,
§ 1. ° As deduções permiudas serão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
§ 2.° Ai3 despesas deduzidas nuc-a cédula não o serão noutras .
. • § 3,° Tôdas. as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
JUIZO da autortdade lançadora.
§ 4. ° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento
bruto declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis de acórdo com o
disposto nêste capítulo, poderão ser glosadas sem aUdiência do contrfbuínte ,
. ~ 5.° A'S deduçõ~s glosadas por falte, de comprovação ou justificação,
extgídas na forma deste regulamento, não poderão ser restabelecidas depois
que o ato se tornar irrecorrível na órbita administrativa.
~ 6. ° As deduções de aluguel, comissões, corretagens, salários, ordenados
e gratificações, referidas nêste capítulo, só serão admitidas quando forem
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indicados OS' nomes e residências das pessoas' que os receberem, bem corno
as jmportânciàs pagas.
Art. 13. Nas cédulas A e' B será permitida a redução das despesas de
comissões e corretagens.
Art. 14. Na cédula: C será permitida a dedução das seguintes despesasa) - de viagem e estada, considerando-se como tais:
.
I ~ os gastos pessoais de passagem, transporte, alimentação e alo.
jamento;
..
..
.
II - os fretes e carretos de volumes índíspensáveís aos fíns da viagem;
III - o aluguel de locais destinados a mostruários;
b) de expediente e correspondência;
c) - de contribuições às associações científicas, aquisição e assinatura
de jornais, revistas e livros técnicos e compra ou aluguel de materíais..
instrumentos e utensflios, indispensáveis ao desempenho de funções técnicas;
d) - de contribuições para a constituição de fundos de beneficência;
eY - de diárias e ajudas de custo pagas .pelos cofres públicos; (Lei
n.c 154);
f) de diárias e ajudas de custo pagas por entidades privadas, a critério da -repartdção. (Lei n,c 154) .
,
Art. 15. Na cédula D será permitida a dedução das seguintes despesas:
a) -'- de viagem e estada, atendido o disposto na letra a tio artigo
anterior;
b) - de expediente, correspondência e- publicidade;
c) - , de contribuições às associações cientificas, aquisição e assinatura
de jornais, revistas e livros técnicos e compra' ou aluguel de matertaís, instrumentos e utensílios, indispensáveis ao exercício profissional;
d) - de aluguel do Imóvel destinado ao exercício da atividade produtora
do rendimento;
e) - de água, luz, fôrça e telefone, quando realizadas no local destínado ao exercício da, atividade produtora do rendimento:
f) - de prêmios de seguro contra fogo e outros riscos das ínstalaçôes
destinadas ao exercício da atividade produtora do rendimento;
g) - de salários" ordenados, gratificações e outras remunerações por
serviços recebidos em razão da profissão;
h) - de aluguel ou custeio de veículos usados pelos médicos ou seus
auxiliares, quando em serviço profissional;
.
i) de impôsto sindical; (Lei n.? 154);
j) de contribuições' de empregador a Institutos de Prevídêncía Social;
(Lei n,c 154) ;
,
k) de taxas, emolumentos e custas processuais, somente quando cobrados, englobadamente, com os honorários. (Lei n.? 154-). J~
§ 1.0 Além das enumeradas neste artigo, poderão ser concedidas as seguintes deduções:
a) as cotas razoáveis de depreciação do capital do primeiro estabalecimenta, fixadas em relação ao valor de aquisição das instalações e à sua duração;
b) . as Gotas-partes de lucros dlstrfbuídos a terceiros, quando indicados
os nomes e as residências das pessoas e as quantias pagas.
.
9_ '2.° Quando fôr utilizada, para o exercício da: atividade, a ca-sa alugada
de moradia particular, será permitido deduzir a quinta parte do aluguel, desde
que não tenha sido concedida a: dedução da letra
dêste artigo, pelo exercício da profissão em outro local.
Art. 16. Na cédula E poderão ser deduzidas, quando correrem uor ccnta do proprretáríc, as seguintes despesas:
a) de impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais ou r.umlclpaís
que gravem o imóvel ou o seu uso, exceto multas e adícíonaís pagos por
excesso de prazos legalmente estabalecídos ;
b) de conservação, quando se .tratar de prédios construidos;
c) de comissões para arrecadar os rendimentos;
d) de prêmios de seguro contra fogo;
e) de fôro, nos casos de enfiteuse.
ô
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1.0 AMm das deduções retertôas neste artigo, serão permitidas ainda:

aos proprietários de apartamentos - as cotas-partes das despesas
comuns de consumo de luz e fôrça elétrica e de pagamento dos ordenados de
zelador e ascensorista;
.
.
b) eos proprietários de edífíclos de apartamentos as despesas de ar
condicionado, de aquecimento e rerrlgeraçâo de água, de consumo de ãnz e
fôrça elétrica e de pagamento, dos ordenados de zelador e ascensorista;
c) aos proprietários de prédios construidos em vilas ou ruas pus-ticulares
- ' as deduções' constantes das alíneas a e b, que couberem.
§ 2.° As deduções constantes das Ietrae b c c dêste artigo nâo poderão
exceder, respectivamente, a 10%, e 5% do rendimento declarado.
Art. 17. Na cédula H poderão ser dcduzádas, respeitado o c'ísposto no
art. 12, as despesas permitidas nas cédulas D ou E, conforme a natureza
do rendimento. (Lei n.c 154).
a)

CAPíTULO V
DO !tENDIM:.2NTO LiQUIDa

Art. 18. Constitui rendimento líquido, em, cada cédula, a diferença entre o rendimento bruto e as deduções cedulares ..
Parágrafo único. Quando não fôr sclicítada dedução ou quando esta não
tiver cabimento, tomar-se-á como liquido o rendimento bruto declarado.
CAPíTULO VI
DA RENDA BRUTA

Art. 19. Considera-se renda bruta a 'soma dos rendimentos líquidos das
cédulas.

Parágrafo único. Havendo rendimento apenas de uma cédula const.te-

rar-se-á a importância líquida correspondente como renda' bruta.
CAPíTULO VII
'DOS A13ATTh'I2NTGS DA RE.NDA BRUTA

Art. 20. Da renda bruta, observadas as disposições: dos §§ 1.0, 3.° e 5.0 do
art. 12, será permitido abater:
.
a) Os juros de dividas pessoais, excetuados os decorrentes de empréstimos contraídos para a' manutenção ou desenvolvimento de proprtedades
agrícolas, no caso do art. 57;
b) os prêmios de seguro de vida pagos a companhias nacionais ou autorizadas a funcionar no pais, quando forem indicados o ncme da companhia e o número da apólice;
c) as perdas extraordinárias, quando decorrerem exclusivamente de
casos fortuitos ou de fôrça maior, como incêndio, tempestade, naufrágio ou
acidentes da mesma ordem, desde que não compensadas por seguros cu indenizações;
d) as contribuiçõ-es e doações feitas às instituições filantrópicas de existência legal no pais, desde que seja apresentado, com a declaração de rer-.
dímentos, documento comprobatório Iornecídn pela instituição;
e) os encargos de família, à razão de Cr$ 12.000,00 anuais para o outro
cônjuge c de ors 6.000,00 para cada filho menor ou inválido, ou filha solt-tra, ou viúva sem arrimo, obedecidas as seguintes regras: (Lei n.? 154)
1 - na constância da sociedade conjugal, qualquer que seja' o regime de
bens, somente ao cabeça' do casal cabe a Isenção d-e Cr$ 24.000,00 do artigo
26 e os abatimentos relativos ao outro cônjuge e ecs filhos, sendo que, se
forem apresentadas declarações de rendimentos em separado, dê acôrdo
com o facultado nos §§ 1.0 e 2.° do art. 67, calcular-se-á o ímpôsto complementar, quanto ao outro cônjuge, aplicando à porção de renda até
Cr$ 30. ODO,OO a taxa de 1%;
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II - No caso de díssoltiçãc da scciedads, conjugal. em virtude de desquit e
ou anulação de casamento, a cada cônjuge cabe a isenção de Cr$ 24. eoo,oo
do art. 26 e o abatimento relativo aos filhos que sustentar, atendido, também,
o disposto 110 parágrafo único do art. 327 do Código Civil; (Decreto-lei
TI.o 8.430);
1) os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contribuinte ou pessoas compreendidas como encargos de família neste artigo, desde que tats
pagamentos sejam especificados e comprovados, a juizo da autoridade lançadora, com indicação do nome € endereço de quem os recebeu: (Lei número
154);

.

.

os alimentos prestados em virtude de sentença judicial, ou admissíveis
em face da lei civil, desde que comprovadamente prestados a ascendentes e
a irmão e irmã, por incapacidade de trabalho, a prudente critério da eutorídade Iançadora.; (Lei 11.° 154) ;
h) a ímporbância de Cr$ 6.000,00 anuais, relativa a cada criança pobre
que o contribuinte comprovadament-e crie e eduque, desde que não reuna as
condições jurídicas para adotá-la. (Lei n.? 154) .
§ 1.0 Os juros rererídos na letra: a dêste artigo só poderão ser abatidos
quando indicados o nome e a residência do credor, o título da dívida e a importância paga.
,
§ 2.° Para efeito da letra e dêste artigo, só se computarão os filhos teglttmos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem rendimentes próprícs, ou, se os tiverem, desde que tais rendimentos estejam incluídos na declaração do contribuinte.
§ 3.° O abatimento de que trata' a letra f dêste artigo é facultado ao
contribuinte cuja renda bruta anual não seja superior 'a Cr$ 120.000,00, devendo os respectivos comprovantes ser apresentados com a declaração de
rendímentos . (Lei 11.° 154) .
§ 4.° Nu hipótese da letra f! deste artigo, abater-se-á a importância respectiva no caso de o juiz a ter fixado, ou à razão de ors 6.000,00 anuais,
quando a prestação de alimentos Iôr suprida pela hospedagem e sustento, foro
cada da pessoa a ela obrigada.
g)

CAPíTULO VIII
D/\ RENDA LiQUIDA

Art. 21 -

Considera-se renda liquida e diferença entre a renda nruta e

.os abatimentos de que trata o capitulo anterior.

CAPITULO IX
DA BASE DO

I~IPÔSTO

_ Art~ 22. A base .do tmpôsto será dada pelos rendimentos brutos. deduçoes cedulares e abatimentos correspondentes ao ano civil imediatamente anterior ao exercício nnencciro em que o impôstc fór devido.
_ § 1.0 Na determmaçâo da base serão computados todos os rendimentos
9-ue, no ano eonsíderado, estiverem jurãdicamente à dispceícâo do beneficiado,
mclusíve os originados em época anterior, ressalvado o disposto no art.. 23.
(Lei TI.o, 154) .
2.° Para demonstração da veracidade dos rendimentos declarados, bem
como das deduções cedulares e abatimentos solicitados; a autoridade lançadera p?'à-{'rá admitir os assentamentos do contribuinte, Quando feitas cem
regularidade e corroborados com documentos comprobatórios.
§ 3.° Os livros destinados aos assentamentos não poderão conter emendas, borrões ou rasuras, e deverão ser registrados e autentdcàdos pelas l'epartdçôes do Jmpôsto de Renda ou, na falta destas, pela estação local arrecadedora do tributo.
Arb. 23. Mediante comprovação prévia poderão ser dístríbuídos, Em
'partes iguais, por tantos exercícios financeiros quantos forem cs anos a que.
corresponderem: (Lei n.c 15<1)
ê
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a) 'os honorários ou salários profissionais, como os dos advogados, médicas, engenheiros ou arquitetos, relativos a; serviços prestados em mais de
um ano; (Lei n.e 154) ;
b) os prêmios 'ou vintenas do testamenteiro nos inventários que nâo ee
encerrem dentro de um ano; (Lei n.? 154) :
c), as pensões, referentes a mais deum-ano, recebidas após habilitação
demorada; (Lei n." 154) ;
'd) Os rendimentos do trabalho recebidos, acumuladamente, em virtude
de sentenças judiciais ou adrmnlstratdvas .. (Lei TI.o 154) .
§ 1.0 No caso dos rendimentos a que alude a letra â, a distribuição
será feita na forma dêste artigo se a sentença não os discriminar por
importâncias e anos respectivos; ocorrendo essa discriminação serão êles
distribuídos, na forma da s-entença, pelos exercícios financeiros a que corresponderem.
§ 2.° Para aplicação do disposto neste artigo não prevalece a prescriação qüinqüenal prevista no Capítulo VII do Titulo lI!. (Lei TI.o 154). ~3

CAPíTULO X
DA INCIDÊNCIA DO IMPÔSTO

Art. 24. O ímpôsto a que estão sujeitas as pessoas físicas divide-se
em cedular e complementar.
.
§ 1.0 O ímpôsto cedular íncídirá sôbre os rendimentos classificados
nas cédulas A, B, C, D, E e H, e o complementar sôbrc a renda constituída
pela soma dêsses rendimentos € dos classificados nas cédulas F e G.
(Lei n.c 154) .
§ 2.° Não serão considerados para efeito de ímpôsto cedular os
direitos de autor, nem a remuneração de protessôres e jornalistas.
(Lei n.e 154).
§ 3.° Calcular-se-á o ímpôsto cedular aplicando taxas proporcionais
ao rendimento líquido definido no art. 18, e o complementar, pela aplicação de taxas progressivas à renda Iíquída de que trata o art. 21(Lei n.? 154).
CAPíTULO XI
DAS TAXAS PROPORCIONAIS

Art. 25. As taxas proporcionais são as seguintes: (Lei 11.° 154>
Cédula A - _3% (três por cento).
Cédula B - 10% (dez por cento).
Cédula C - I % (um por cento) .
Cédula D - 2% (dois por cento).
Cédula E 3% (três por cento).
Cédula H 5% (cinco por cento) .
CAPíTULO XII
DAS TAXAS PROGRESSIVAS

Art. 26. As taxas progressivas são as seguintes: (Lei 11.° 154)

o-s

Até

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Acima

24.000,00
24.000,00
30.000,00
60.000,00
90.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00
300.000.00
400.000,00
500.000,00
600~ 000,00
700.000,00
1. 000.000,00
2.000.000,00
de 3.000.000,00

Cr$

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

e
30.000,00 ....................
e
60.000,00 .....................
e
90.000.00 ....................
e
120.000,00 ....................
e
150.000,00 ....................
e
200.000,00 ....................
e
300.000,00 ....................
e
400.000,00 ....................
e
500.000,00 ....................
e
600.000,00 ....................
e
700.000,00 ....................
e 1. 000.000,00 ... . , . .. . . .. , .. . . ..
e 2.000.000,00 , .. '" ., ............
e 3.000.000,00 .......... ' .........

.

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

Isento
1%
3%
5%
7%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
35%
40%
50%
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§ 1.0 No cálculo do ímpôsto complementar as taxas recaem sôbre a
porção de renda compreendida entre os limites asstnalados em cada classe.
§ 2.° O imp?sto. c~mp~ell1;entar é a soma ~as parcelas correspondentes
a cada classe, ate o Iímtte Indicado pela renda líquida considerada.

PARTE SEGUNDA

Tributação das pessoas jurídicas
CAPíTULO

r

DOS CONTRIBUINTES

Art. 27. As pessoas jurídicas de .dtretto privado domiciliadas no Brasil,
-que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste regulamento, são contrrjnrlntes do imposto de renda, sejam quais forem os seus fins e nacionalidade.
§ 1.0 Ficam equiparadas às pessoas jurídicas, para efeito dêste regulamenta, as firmas individuais e os que praticarem, habitual e profissionalmente, em seu próprio nome, operações de natureza civil ou comercial com
o fim especulativo de lucro.
§ 2.0 As disposições dêste artdgc aplícam-ae a tôdas as firmas e soctcdades, registradas ou não.
CAPíTULO TI
DAS ISENÇÕES

Art. 28. Estão isentas do ímpôsto de renda:
a)
as sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico, cartrativo, religioso, educativo, cultural, instrutivo, cientifico, artísttco, üterarto,
recreativo e esportivo;
.
b)
as associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos ínterôsses de seus associados;
c) as sociedades cooperativas de caráter mercantil, bem corno as de
'natureza civil abaixo enumeradas:
I - de produção ou trabalho agrfcola.;
II - de beneficiamento e venda, em comum, de produtos agrícolas, ou de
origem animal, não transformados industrialmente;
III - de compra, em comum, sem intuito de revenda, de animais,
plantas vivas, mudas, sementes. adubos, inseticidas, máquinas, instrumentos,
matérias primas e produtos manufaturados, úteis à lavoura ou à pecuária,
para o abastecimento de sítios ou fazendas;
IV - de seguros mútuos contra a geada, mortandade do gado e ou~
tros flagelos;
V - de crédito agrícola;
VI - de consumo, quando não tenham estabelecimento aberto ao' público e vendam exclusivamente aos associados;
VII - de construção de habitações populares para venda unicamente
:aos associados;
VIII - editoras e de cultura intelectual, embora mantenham oficinas
próprias de compor, imprimir, gravar, brochar e encadernar livros, opúsculos,
revistas e periódicos, desde que tais edições e trabalhos gráficos sejam de
exclusivo proveito dos assocíados ou se destinem unicamente à propaganda
da sociedade ou da instituição cooperativista, sem estabelecimento aberto
:ao público;
IX - escolares;
X - de seguros contra acidentes do trabalho.
Parágrafo único. Cessará a isenção:
a)
quando as fundações, sociedades e associações referidas nas letras 'l
'e b dêste artigo remunerarem suas diretorias ou distribuírem lucros sob
qualquer forma;
b) quando as sociedades cooperativas dlstrfbuírem dividendos aos seus
assocíados, não se considerando dividendo o juro fixo até 12% ao ano,
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atribuído ao capital social realizado de acôrdo com a legtslaçâo cooperatívista vig-ente.
Art. 29. As isenções de .que trata o artigo anterior s-erão reconhecidas
mediante, requerimento das Interessadas, provando:
a)
personalidade jurídica:
t»

fmalídade:

c)

natureza das atividades:
caráter dos recursos e condições em que são obtidos;
e)
apfícação integral dos lucros na manutenção e desenvolvímento dos
objetives socíaís .
Art. 30. As companhias estrangeiras de navegação marítima e aérea
estarão isentas do írnpôsto de renda, se, no pais de sua nacionalidade, 'as
companhias brasileiras de Igual objetivo gozarem da mesma prerrogativa.
Al'L 31. A Isenção concedida às pessoas jurídicas não aproveita aos
que delas percebam rendimentos sob qualquer título e forma.
à)

OAPíTULO IH
DA TRIBUTAÇÃO

Art. 32. As pessoas juridícas serão -tributadas de acôrdo com os lucros
reais verificados, anualmente, segundo o balanço .e a demonstração da
conta de lucros e perdas.
"
P...r t . 33. E' facultado às pessoas jurídicas, salvo às sociedades por ações
(; às por cotas de responsabilidade limitada, optar pela tributação baseada
no lucro presumido, segundo a forma estabelecida no art. 40.
§ 1.0 O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas cujo
capital exceda a CTe 50.000,00 ou cujo movimento bruto anual fôr suoencr
a Cr$ 200.000,00, nem às fflíaís, sucursais ou agências no"pais das firmas
e sociedades com sede no estrangeiro, as quais serão: sempre tributadas
pelo lucro real.
§ 2::1 A opção é irrevogável e' será feita, -em cada exercícío, na própria
declaração de rendimentos, devidamente subscrita.
Art. 34. Para os efeitos do ímpôsto sôbre o lucro real, as pessoas
jurídicas ficam obrigadas a escriturar' seus livros na forma estaoelectda
pela legislação comercial. em idioma do país e de modo que demonstre,
anualmente;' o resultado de suas atividades no terntórío nacional.
§ ,l.o As pessoas referidas na parte final do
1.0 do ar't: 27, que
declararem o lucro real, ficarão sujeitas a' comprová-lo por meio de escrltnraçâo regularmente feita, observado o disposto no § 3.° do art. 22.
§ 2.° E' facultado às pessoas jurídicas que possuírem miais, sucursais
ou agências, manter contabilidade centralizada, desde que tal contabilidade
demonstre. com exatidão e clareza, os elementos d-e que se compõem as
operações do exercício e OS seus r-esultados.
§ 3,° A .inobservância do disposto neste artágo dará ao fisco a faculdade
de arbitrar o lucro àc-azão de 30% sôbre a soma dos valores do ativo imobilizado, dísponívéí e realizável a curto e a longo prazo, ou de 15% a 50%
do capital ou da receita bruta definida nos §§ 1.0 e 2.° do art. 40, a juizo
da. autoridade lançadora.
§ 4.° As disposições dêste artigo apücam-ae, também, às filiais, sucursaís ou agências, no Brasil, das pessoas jurídicas com sede no estrengeíro .
Art. 35. As pessoas jurídicas, cujos resultados provenham de atívídades exercidas parcialmente fora e dentro do país, ficam sujeitas ao
disposto na Parte Segunda do Titulo I, tributando-soe, apenas, os resultados
derivados de fontes nacionais.
Parágrafo único. Consideram-se resultados derivados de atividades
exercidas parcialmente fora e dentro do pais os que provierem:
a)
das operações de comércio iniciadas no Brasil e ultimadas no exterior e vice-versa:
b) da exploração de matéria. bruta no território nacional. embora
beneficiada. vendida ou utilizada no estrangeiro e vice-versa;
c) dos transportes e outros meios de comunicação com os países eS
â

H
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Art. 36. p...s pessoas jurídicas que explorarem a venda de propriedades
imobiliárias a prestações devem destacar, na "sua contabilidade, o reembôlso
de capital, o lucro e os juros em cada prestação recebída, para a.' apuração
do resultado anual dessas operações.
CAPíTULO IV

Dos lucros
SEÇAOI
DO_ LUCRO REAL

Art. 37~ Constitui lucro real 8. diterença entre o lucre bruto e as
seguintes deduções:
.
a) as despesas relacionadas com a atividade explorada, realizadas no
decurso do ano socíal e necessárias à percepção do lucro bruto e à manutenção da fonte produtora;
.
b)
os juros de dividas contraídas para o desenvolvimento das firmas
ou sociedades;
c)
as cotas razoáveis, destinadas à formação 'de provisão para atender
a perdas na liquidação de dívidas ativas, tendo-se em vista sua natureza
e volume, bem como o gênero de negócio;
d)
as cotas para constituição de fundos de depreciação, devido ao
desgaste dos materiais, calculadas em' relação ao custo das propriedades
móveís e à duração das mesmas;
'e) o valor da nova instalação ou maquináa'la em subatítuiçào à. que
caiu em desuso ou se tornou obsoleta, deduzida a importância porventura
obtida na venda total ou parcial da instalação ou maquínárla antiga bem
COl-:-J.O as cotas que nos anos anteriores foram postas de parte para atender
à sua üepreclação e as relativas a fundos de substituição constituídos ate
191:6; (Lei n.c 154) ;

j) as cotas para constituição de fundos de exaustão ou. esgotamento
de capitais invertidos na exploração de minas, jazidas e florestas, desde
que sejam razoáveis e não ultrapassem as comumente aceitas em tais' casos;
g)
as contribuições e doações feitas às ínsntuíções filantrópicas de
existência legal no país. (Lei n. o 154).
1.0 Além dessas deduções, serão permitidas JlS seguintes:
a)
quanto às sociedades de capitalização e às de seguro de qualquer
natureza, as reservas técnicas, constituídas obrigatória e especialmente para
garantia de suas operações, na forma da Iegtslação em vigor;
b) quanto às sociedades mútuas de seguros, a valorização do ativo
autorizada' pelo Decreto-lei .n.c 7.377, de 13 de ma-rço de 1945,- e devidamente
ínscrfta nos seus balanços como "reservas técnicas". (Decreto-lei número
ê

9.781) ;

c) quanto aos concessionários de serviço de utilidade pública, as cotas
destinadas à amortização de capitais invertidos em bens reversíveis.
ê 2,°
As filiais, sucursais ou agências no Brasil, das firmas ou sociedades com sede no estrangeiro, só poderão deduzir as despesas realizadas
no território nacional, e as cotas de amortização e depreciação das propriedades móveis exístentes no país.
§ 3.0 Não são dedutíveis os custos adicionais ou quaisquer reajustamentos de custos, após o faturamento primitivo das mercadorias recebidas,
de sua matriz, pelas üüaís, sucursais ou' agências no Brasil, das firmas
ou sociedades' com sede no estrangeiro. (Lei n.? 154).
Art. :;;6. As pessoas jurídicas instruirão suas declarações com os seguintes uocumentos, relativos a um período de doze meses consecutivos de
operações, encerrado em qualquer data do ano civil que anteceder imedíatemente ao exercício financeiro em que o írnpôstc íôr devido:
a) cópia do balanço de ativo e passivo;
t» có'cía da demonstração da conta de lucres e perdas;
c) desdobramento da conta de despesas gerais por natureza de gastos;
d) demonstração da conta de mercadorias, fabricação ou produção;
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e)
relação discriminativa dos créditos considerados Incobráveís e de-.
bítauos a conta de provisão ou de lucros e perdas, com indicação do nome
·e enderêço do devedor, do valor e data do vencimento da dívída e- da
caU3U que Impossíbtlítou a cobrança.
Parágrafo único. As sociedades que operam em seguros, além dos
documentos enumerados nas letras a, b e c, apresentarão os seguintes:
a) mapa estatístico das operações de cada semestre;
bJ relação discriminativa dos prêmios recebidos, com indicação das
importâncias globais e. dos períodos correspondentes;
C) relação discriminativa das reclamações ajustadas em seus valores
reais, com indicação de terem sido ajustadas em Juízo ou fora dêle, bem
{lama das por ajustar, baseadas na estimativa feita pela sociedade.
Art. 39. Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perdas,
extratos, discriminações de contas ou lançamentos e quaisquer outros documentos de contabilidade deverão ser assinados por atuários, peritoscontadores, 'contadores ou guarda-livros legalmente registrados, com indícaçào do número dos respectivos registros.
§ 1.0 asses profissionais, dentro do âmbito de sua atuação e no que
se referir à parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os
contribuintes, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas
frrcgularfdades de escrituração praticadas no sentido de fraudar o ímpôsto de renda.
§ 2.° Verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro do.cumento de contabilidade, assim corno da escrita dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais documentos será, pelo diretor do Jmpôsto de Renda ou pelos delegados regionais, independentemente da ação
criminal que no caso couber, declarado sem idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação das rep-artições
do Impôsto de Renda.
§ 3.° Do ato do diretor do Impôsto de Renda ou dos delegados re-gtonaís, declarando a falta de idoneidade referida no parágrafo anterior>
caberá recurso, dentro do prazo de vinte dias, para o diretor geral da
'Fazenda Nacional e para o diretor do Impôsto de Renda, respectivamente.
§ 4.° Passada em julgado, na esfera administrativa, a decisão proferida em processo de que conste fraude ou falsidade, aos profissionais considerados não idôneos será aplicada a ~ multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00.
§ 5.° Para efeito dêste artigo os atuários, peritos-contadores, contadores e guarda-livros são obrigados a comunicar às repartições do Impôsto
de Renda os nomes e domicílios das pessoas jurídicas, de cuja escrita
estejam encarregados.
§ 6.° Ficam dispensadas da exigência de que
trata este artigo, as
pessoas jurídicas domiciliadas em localidades onde não houver profissionais devidamente habilitados para o exercício da profissão de atuário, perito-contador, contador ou guarda-Iívros , (Decreto-Ieí n.s 9.530).

SEÇãO II
DO LUCRO PRESUMIDO

Art. 40. O lucro presumido será determinado pela aplicação do co-efícíente de 8% .sôbre a receita bruta.
1.0. Constitui receita bruta a soma das operações realizadas, por
conta própria c das remunerações recebidas ,como preço de serviços
.prestados.
§ 2.° Incluem-s-e na receita bruta as receitas totais de transações
alheias ao objeto do negócio.
Art. 41. A comprovação da receita bruta será feita com a relação
das vendas de conta própria registradas nos livros fiscais," durante o ano
civil imediatamente anterior ao exercício financeiro em que o ímpôsto -rôr
-devido, e com os lançamentos feitos durante o ano social a crédito da
conta ou contas que registrem a receita da firma ou sociedade.
Art. 42. Do lucro presumido não será permitida dedução de qual-quer espécie.
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CAPíTULO V
DA BASE DO IMPÔSTO

Art. 43. A base do ímpôsto será dada pelo lucro real ou presumido
correspondente ao ano social ou civil anterior ao exercício fmanceiro em
que o ímpôsto fôr devido.
§ 1.0 Serão adicionadas ao lucro real, para tributação em cada exercicio financeiro:
a) as quantias aplicadas na aquisição de bens de qualquer natureza,
quando levadas a lucros e perdas, exceto as que corresponderem à diferença.
que resultar da substituição de instalação ou maqulnáría, nos _têrmos da
letra e do art. 37; (Lei n.c 15~);
.----.b) as retiradas não debitadas em despesas gerais ou contas subsidiárias, e as que, mesmo escrituradas nessas contas, não correapondam à
remuneração mensal fixa por prestação de serviços;
c) as quantias excedentes aos limites fixados nos §§ 2.°, 3.0 , 4.0 e 5."
do art. 5.°; (Lei n.o 154);
d) as _percentagens e ordenados pagos a membros 'das diretorias das
sociedades por ações, que não residam no país;
e) os juros sôbre o capital ou cota social atribuídos ao titular e 'Sócios
das firmas e sociedades;
f) as cotas destinadas a fundos de reserva, quaisquer que sejam as
designações que tiverem, inclusive lucros suspensos, ressalvado o disposto
na alínea a do § 1.0 do art. 37;
.
g) as .quantías tiradas de qua-isquer fundos ainda não tributados, para
aumento do capital social; .
h) as quantias correspondentes ao aumento do valor do ativo em
virtude de novas avaliações, ou à venda .de parte do mesmo; desde que
não representem restituições de capital; (Lei n.c 154) ;
i) as quantias relativas às ações novas e interêsses distribuídos com
recursos tirados de quaisquer fundos ainda não tributados;
j) as quantias correspondentes ao aumento das reservas pela conversão de fundos não tributáveis nos têrmos dêste regulamento;
k) as quantias levadas à conta de reservas ou provisões constituídas
para fazer' face à desvalorização de estoques de matértas primas, produtos
acabados ou mercadorias em geral; (Lei n.o 154) ;
1) as cotas para constituição de fundos. destinados a substdtuír instalações que possam cair em desuso ou que se tornem obsoletas. (Lei n.c 154i .
§ 2.° Não serão adicionados ao lucro real:
a) as percentagens dos interessados nos lucros das firmas oU sociedades;
,"
b) as participações dos govêrnos da União, dos Estados e dos Municípios nos lucros dos concessionários de serviços de utilidade pública e
em outros quaisquer;
.
.
c) os lucros e dividendos que já houverem sofrido a taxação proporcional em poder das sociedades que os dístrfbuíram, desde que se prove
o pagamento;
d) os rendimentos de títulos ao portador;
e) as quantias correspondentes ao aumento do. valor .do ettvo, em virtude de novas avaliações, enquanto permanecerem, num período máximo
de quatro anos, compensadas no passivo por um fundo de . reavaliação;
findo êste prazo, serão tais quantias adicionadas ao lucro real; (Lei nú-,
mero 154);
f) o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa
jurídica, pago por morte do sócio segurado. (Lei n.c 154) .
§ 3.° O prejuízo verificado num exercício poderá ser deduzido, para
compensação total ou parcial, no caso da inexistência de fundos de re. serva ou lucros suspensos, dos lucros reais apurados dentro doa três exercicios subseqüentes. (Lei li.O 154).
§ 4.° Decorridos êsses três exercícios, não será permitida a dedução,
rios seguintes, do prejuízo porventura não compensado. (Lei n.c 154).
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§ 5.° O disposto na alínea h do § 1.0 dêste artigo não se aplica aos
aumentos do valor do ativo. em .virtude de novas avalíaçôes, realizados na

vigência do Decreto-lei n.s 9.407, de 27 de julho de 1946. (Lei TI.o 154).
CAPíTULO VI
DAS TAXAS DD

reeôsrc

Art. 44. As pessoas jurídicas, seja comercial ou civil o eeu objeto,
pagarão, sôbre os lucros apurados de conformidade com êste regulamento,
o ímpôsto de acôrdo com a seguinte tabela: (Lei TI,o 154)
Até .
Entre .
Acima de

Cr$ 100.000.00
Cr$ 100.000.00 e Cr$ 500.000,00 ..
Cr$ 500.000,00

10%
12%
15%

§ 1.0 No cálculo do impôsto as taxas recaem -ôbre a porção de Iuoro
compreendido entre os limites assinalados em cada classe. (Lei n.c 154).
§ 2.° Não se compreendem nas disposições dêste artigo: (Lei n.?154)
a) as emprêsasconcessionárias de -servíçoa públicos, cujos lUCIOS- não
excederem de 12% do capital invertido, as quais pagarão o Impõsto pIOporcíonal vde 8%;
b) as sociedades Civis, de capital até Cr$ 100.000,00, organizadas exclusivamente para a prestação de serviços profissionais de médico, e!lgenhelro, advogado, dentista, veterinário, contador, pfntor, escultor, despachante e de outros que' se lhes possam assemelhar, as quais vagarão o
ímpôsto proporcional de 3%.
9 3.° Para efeito do disposto na alínea a do parágrafo anterior, considera-se capital invertido o capital realizado e as reservas, excluídas as
provisões.

PARTE TERCEIRA
Casos especiais de tributação

CAPíTULO I
DO ESPÓLIO

Art. 45. No caso de falecimento do contribuinte, 'a declaração será
apresentada, em nome do espólio, com base nos rendimentos auferidos no
ano anterior, inclusive no exercício em que rôr homologada a partilha ou
feita a adjudicação dos bens. (Lei n." 154).
§ 1.0 Homologada' a partilha ou feita a adjudicação dos bens, deverá
ser apresentada pelo inventariante, dentro de dez dias, declaração dos rendímentos auferidos entre 1.0 de janeiro e a' data da homologação ou adjudicação. (Lei n.c 154).
§ 2.° O lançamento do ímpôsto será feito, até a partilha. ou a adjudicação dos bens, em nome do espólio. (Lei n. ° 154) ..
§ 3.° Aplicam-se ao espólio as normas a que estão sujeitas as pessoas
físicas, observado o disposto nêste capítulo.
Art. 46. A partir da abertura da sucessão € enquanto não fôr comunicada a homologação da partilha ou a, adjudicação dos bens, as obrigações
estabelecidas neste regulamento ficam a cargo do inventariante.
Art. 47: A comunicação de que trata o artigo anterior será feita
à repartição lançadora do local do último domlcíüo do de cujus, pelo inventariante ou qualquer herdeiro, juntando-se os documentos comprobatórios.
Art. 48. A isenção de Cr$ 24.000,00 do art. 26 será considerada EO
exercício financeiro em que ocorrer o falecimento do contribuinte. (Decreto-lei TI.o 8.430).
Parágrafo único. Nos exercícios subseqüentes, se a renda Iíquída rôr
superior a ors 24.000,00, calcular-se-á o ímpôsto complementar aplicando
à porção de renda até Cr$ 30.000,00 a taxa de 1%, sem se atender, ao
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limite de isenção, observando-se, daí em diante, as taxas progressivas cons-

tantes do art. 26. (Decreto-lei n.c 8.430).
.
Art. 49. Quando se apurar, pela abertura da sucessão que ode cuius
não apresentou declaração para os exercícios anteriores,' ou o fêzcom
omísaâc de rendimentos, cobrar-se-á do espólio o ímpôsto respectivo, acrescído da multa de mora de 10%.
Parágrafo 'único. Se as faltas forem cometidas pelo inventariante serão
punidas com as multas previstas no Capitulo IH do Titulo rrr.
Art. 50. Na falta de pagamento pelo inventariante, o cônjuge meeiro
e os herdeiros e legatários responderão sclidàrtamente cpeta totalidade fu
débito dentro das fôrças da meação, herança ou legado.
CAPITULO II
DA LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E SUCESSÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS

Art. 51. As firmas e sociedades em liquidação serão tributadas, até
findar-se esta, de acôrdo com as normas estabelecidas na Parte Segunda
do Título I.
.
Parágrafo único. Ultimada a liquidação, proceder-se-á de conrormídade
com o disposto no artigo seguinte.
Art. 52. No exercício em que se verificar a extinção, a firma ou sociédade, além da declaração correspondente aos resultados do ano base, deverá
apresentar a relativa caos resultados do período imediato até a data da
extinção. (Lei n. ° 154).
Art. 53. ~ extinção de uma firma ou sociedade de pessoas não exime
o titular ou os sócios da responsabilidade solidária do débito fiscal.
. Art. 54. Ressalvado o disposto no § 1.0 do art. 33, o ímpôsto contínuarã
a ser pago como se não houvesse alteração nas firmas ou sociedades, rros
\
casos de:
a) sucessão, na forma da legislação em vigor;
b)
transformação de uma firma ou sociedade em outra de qualquer
espécie;
c) contínuaçâo da atividade explorada pela sociedade ou firma extinta,
por qualquer sócio remanescente ou pelo espólio, sob a mesma ou nova
razão social, ou firma indIvidual.
Art. 55. Os continuadores e sucessores respondem pelo pagamento do
débito fiscal da firma ou sociedade anterior.
CÁP.!TULO III
DAS EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E SEMELHANTES

Art. 56. Em casos cama os de empreitadas de construção de estradas
e semelhantes, a tributação abrangerá a totalidade dos resultados apurados
em balanço final, relativo ao período da construção.
CAPITULO IV
DA EXPLORAÇÃO AGRíCOLA E PASTORIL E DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
VEGETAL E ANIMAL

Art. ô7. Para determinar o rendimento liquido da exploração agrrcora
ou pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal, de que .trata
o parágrafo único do art. 9.°, aplícar-se-á o coeficiente de 5% sôbre o valor
da propriedade.
§ 1.0 Considera-se valor da propriedade o representado pelas-terras
exploradas, pastagens, construções, benfeitorias, maquinismos, máquinas
agrícolas, culturas permanentes, gado de trabalho e de renda.
§ 2.° Na hipótese de não ser possível conhecer com exatidão -o valor
das construções. benfeitorias, maquínísmos e máquínas vagrtcolas, este será
arbitrado em 10% do valor venal das terras, registrado nas repartições
estaduais para efeito da cobrança do ímpôstc territorial.
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§ 3.° No caso de arrendamento, o rendimento líquido será apurado cc
acôrdo com os elementos de que dispuser a repartição, excluído o valor dos
bens arrendados.
.
,
§ 4.° Do rendimento liquido, determinado na forma dêste artigo, não
será permitida dedução de qualquer espécie.
Art. 58. E' facultado ao contribuinte que perceber rendimentos da
exploração agrícola ou pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal
opta'!' pela tributação baseada no resultado real, desde que o lJOSSa GI)':::\provar por meio de escrituração feita de forma a merecer fé.
§ 1.0 No caso deste artigo. não são dedutíveis as quantias aplicadas
na aquislçâo: de bens de qualquer natureza, nem as despesas pessoais do
contribuinte, salvo as de alimentação, com recursos da propriedade agrícola.
§ 2,° Os parceiros na exploração agrícola ou pastoril e na das índústrias extrativas vegetal e animal serão tributados, separadamente, na pro..
porcãodo que a cada um-couber-dos rendimentos.

CAPíTULO V
DA CONTRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A.

Art. 59. O Banco do Brasil S. 'A. recolherá, em cada exercício financeiro, o ímpôsto de renda numa cota fixa igual ao dividendo que houver
distribuido no, ano social ou civil imediatamente anterior. (Decreto-lei

n.c

e.cm.

CAPíTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA PARA o BRASIL
DAS PESSOAS ANTERIORMENTE SUBMETIDAS AO REGIME DE 'IRI.
BUTAÇÃO NA FONTE

Art. 60. Quando o residente no estrangeiro estiver submetido ao regime
de tributação na fonte previsto no art. 97 e transferir residência para
o Brasil, ficará sujeito ao ímpôsto como residente ou domic1l1ado no paíe,
no ano que se seguir ao da mudança.
Parágrafo único. No caso dêste artigo, a declaração abrangerá a totalidade dos rendimentos e deduções relativos ao ano da mudança, na forma
lia disposto no art. 22.
SEÇAO II
DOS QUE INICIAM A PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS NO PAÍs

Art. 61 ~ As pessoas que, no correr de um exercício financeiro, transferirem residência para o território nacional e, nesse mesmo exerctciauuciarem a percepção de .rendimentos tributáveis de acôrdo com êste regulamento, estarão sujeitas ao impôs-to no exercício seguinte, como residentes
ou domiciliadas no país.
Parágrafo único. No caso dêste artigo, serão declarados os rendimentos
percebidos. entre a. data da chegada e o último dia do ano ciVil.
CAPITULO VII
DO INÍCIO DE NEGÓCIO

Art. 62. Para as pessoas jurídicas que ínícíarem transações em um
ano, a base do ímpôato, para o exercício seguinte, será dada pelos lucros
apurados' de acôrdo com êste r-egulamento, que corresponderem ao período
entre o início do negócio e o dia 31 de dezembro.
§ 1.0 As pessoas jurídicas, que iniciarem transações e se extíngufrem
no mesmo ano, ficam obrigadas à apresentação imediata da declaração,
compreendendo os resultados do período em que exercerem suas atividades.
(Lei n." 154).
§ 2.° Quando as firmas ou sociedades não tiverem realizado balanço,
serão tributadas pelo lucro presumido, segundo a forma estabelecida no
art. 40. (Lei n,« 154).
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PARTE QUARTA
Disposições aplicáveis co regime de arrecadação por lançamento

CAP!TULO I
DA DECLARÁÇÃO DE REND:J;MEN'I'OS

Art. 63. Até 30 de abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídicas, por
si ou por intermédio de representantes habílítados, são obrigadas a apresentar declaração de seus rendimentos, acompanhada dai respectiva ficha esta-

tística..

.:.,

§ 1.0 Não haverá essa obrigação para as pessoas tísicas, salvo exígêncte
da autoridade fiscal, quando a soma' dos rendimentos brutos não exceder
aOr::; 24.000,00 anuais. (Decreto-lei n.c 8.430).
§ 2.°· Quando motivos de fôrça maior, devidamente justificados perante
o chefe- da repartição lançadora, impossibilitarem a entrega da declaração
dentro do prazo acima estabelecido, poderá ser concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação até 60 dias.
'
§ 3.° Depois de 30 de abril, a declaração só será recebida se amda não
tiver sido notificado o contribuinte do inicio do processo de lançamento exottteto, de que trata a letra a do art. 77.
§' 4.° E' vedado ao contribuinte, depois de notificado do lançamento do
impôsto ou do início do processo de lançamento ex-ottvxo, requerer a retificação de sua declaração, para o fim de incluir ou majorar deduções e
abatimentos que, anteriormente àqueles atos, não pleiteara.
§ 5.° A· firma. ou sociedade que depois de iniciada a ação fiscal, por melo
de exame de escrita, requerer a retificação de rendimentos de sua declaração, não se eximirá, por isso, das penalidades previstas neste regulamente,
aplicando-se o mesmo procedimento a tôdas as pessoas físicas ou jurídicas
quanto aos rendimentos oriundos da firma ou sociedade a que se referir
aquêle exame.
§ 6.° Ao contribuinte será prestada assistência técntoa, na repartição
lançadora, sob a forma de esclarecimentos e orientação para a feitura da
sua declaração de rendimentos. (Lei n.c 154) .
~ 7.° Quando essa assistência fôr solicitada, antes de qualquer notancacâo
de procedimento fiscal, para efeito de retificação de declaração de rendimentos já apresentada, a totalidade ou diferença do impôsto que resultar
do cômputo dO'S elementos oferecidos pelo contribuinte será cobrada; apenas,
com a multa de mora de 10 %, prevista na letra a do art. 144.
§ 8.° O disposto no parágrafo anterior não eximirá o contribuinte das
penalidades prevístas neste regulamento quanto à diferença de tmpôsto que
resultar de ação fiscal posterior baseada em elementos outros colhidos pela
repartição lançadora.
Art. 64. As fórmulas de declaração, bem como a fichaJ estatístaca, obe..
decerêo R'OS modelos aprovados pelo diretor do Impôstc de Renda e serão assinadas pelos contribuintes ou seus representantes, esclarecendo êstes que
o rasem em nome daqueles.
Art. 65. As pessoas ífsícas que perceberem rendimentos de várias fontes,
TIa mesma ou em diferentes localidades, farão uma só declaração.
Parágrafo único: OS rendimentos serão discriminados em cada cédula, por
fontes e localidades de que provenham, bem como as deduções solicitadas. ei
Art. 66. Aquêles que declararem rendimentos de bens em condominio
deverão indicar essa circunstância.
Art. 67. Na constância da sociedade conjugal, os cônjuges deverão fazer
declaração conjunta de seus rendimentos, inclusive das pensões de que tiverem o gôzo privativo. (Lei TI.o 154).
§ 1.0 Se o regime fôr o da separação de bens, é facultado a qualquer d~
cônjuges apresentar declaração em separado relativamente aos rendímentos
próprios. (Lei n.c 154) .
§ 2.0 E' facultado, também, a qualquer dos cônjuges, no regime de comunhão 'de bens, apresentar declaração em separado relativamente aos rendí-
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mentes do trabalho, bem como dos provenientes de bens gravados com as
cláusulas de incomunicabilidade, Inalíenabilídade e impenhorabilidade. tlrot

n.o

154).
Art. 68. No CMO de dissolução da: sociedade conjugal por morte de um

dos cônjuges, o sobrevivente apresentará declaração de rendimentos relativa
às importâncias que perceber do seu trabalho próprio, das pensões de que
tiver gôzo privativo ou de quaisquer bens que não se incluam no monte a
partilhar.
Art. 69. As pessoas jurfdicas .com sedeno país e as finais, sucursais ou
agências das pessoas jurídicas com sede no estrangeiro, que centralizarem a
contabilidade das SUbordinadas ou congêneres, ou que Incorporarem .aos seus
OS resultados daquelas, deverão apresentar uma só declaração na repartição
do local onde estiver o estabelecimento centralizador ou principal, -tevenôo
as subordinadas ou congêneres fazer a necessária comunícaçâo à repartição
das respectivas crrcunscriçóes fiscais.
Parágrafo único. As firmas ou sociedades coligadas, bem como as controladoraa e controladas, deverão apresentar declaração em separado, ouanto ao resultado da sua atividade.
Art. 70. As declarações deverão ser apresentadas à repartição competente situada no lugar, do domicílio fiscal dos contribuintes.
Art. 71. As declarações, acompanhadas' ou nâc de cheques, ooderâo eer
entregues pessoalmente ou remetidas em carta registrada, pelo eorreíc,
Parágrafo único. A repartição dará o recibo da declaração no ato da en,
trega, quando feita pessoalmente, e encamínhá-Io-á ao domicilio fiscal de
contribuinte, no caso de remessa da declaração pelo correio.
Art. 72. São competentes para receber as declarações de rendimentos:
a) as Delegadas Regionais do Impôsto de Renda;
b) as Delegacias Seccionais e inspetores do Impôato de Renda" Alfândegas, Mesas de Rendas, Coletorias Federais e Postos e -Registros Fiscais.
Art. 73. Os domiciliados no país, ausentes no estrangeiro, a serviço da
Nação ou por motivo de estudos, deverão apresentar suas declarações de rendimentos à Delegacia do Tesouro Brasíleíro-no exterior.
CAPíTULO II
DA REVISÃO DAS DECLARAÇÕES

'Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão dai;
repartições lançadoras,' que exigirão os comprovantes neceasáríoa.
§ 1.0 A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbeís ou escritos solicitados aos contribuintes. cu por cueros meios facultados neste regulamento.
§ 2.° Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos dentro do
prazo de 20 dias, contado da data em que tiverem sido recebidos.
§ 3.° O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecímentoa
fâcará sujeito ao lançamento ex-citício de que trata a letra b do art. 77.
Art. 75. Os funcionários do Impôsto de. Renda, destacados em serviços
de inspeção no interior dos Estados, poderão, quando devidamente autorizados, proceder à revisão das declaracões,

CAPITULO !lI
Do lançamento do imp6sto

SEÇAO I
DO LANÇAMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO

Art. 76. Feita a revisão da declaração de rendimentos, proceder-se-á ao

lançamento do Impôstoç notlfícando-se -o contribuinte do débito apurado,
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SEÇÃO II
Do lançamento cx-orncic

SUBSEÇAO I
DOS CASOS DE LANÇAMENTO "EX~OFFICIO"

Art. 77. O lançamento ex-ottício terá lugar quando o contribuinte:

não apresentar declaração de rendimentos;
deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satastatõnamente:
c) fizer declaração Inexata, considerando-se como tal não só a que omitir rendimentos, como também a que contiver dedução de despesas _não
efetuadas ou abatimentos indevidos.
a)
b)

SUBSEÇAO II
DO PROCEDIMENTO

Art. 78. O processo será íníciado por despacho da autoridade lançadora
mandando intimar o interessado para, no prazo de 20 dias, prestar esclarecimentos.
§ 1.0 As intimações serão feitas por meio de registra-do postal, com direito a recibo de volta (A. R.), ou pessoalmente, mediante ôecteraçâo de
ciente no processo, ou, ainda, por edital publicado uma vez na imprensa ou
afixado na repartição. quando impraticáveis os dois primeiros meios.
§ 2.° Se os esclarecimentos não forem apresentados para sua juntada ao
processo, certificar-se-á nele essa circunstância; quando feita a intimação
por registrado postal, juntar-se-á o recibo de volta (A. R.), e quando por
edital, mencíonar-se-á o nome _do jornal em que foi publicado ou o lugar em
que esteve afixado.
§ 3.° A autoridade lançadora apreciará o processo; se o julgar
improcedente mandará crquívá-lo; no caso contrário, autorizará o lançamente, mandando cobrar o ímpôsto com a milita cabível, de aeõrdo com
o art. 145.
SUBSEÇAO III
DA BASE

Faf-se-á o le.nçamenbo ex-oltícío:
a)
arbitrando os rendimentos, mediante os elementos de que se dispuser,
nos casos de falta de declaração;
b) . abandonando as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e
fixando os rendimentos tributáveis de acôrdo com as informações de que
re dispuser. quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem.
recusados ou não forem satisfatórios;
c)
computando as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acôrdo com os elementos de que Se dispuser, nos
casos de declaração inexata.
§ 1.0 Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores, com elemento seguro de prova, ou indicio veemente de sua.
falsidade ou ínexatidâo.
§ 2.° Na hipótese de lançamento ez-ottícto 'por falta de declaração
de rendimentos, a não apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo
de que trata o art. 78 acarretará para as pessoas físicas, a perda do direito d-e deduções e abatimentos previstos neste regulamento e, para .a.a
pessoas jurídicas, a perda do direito de opção referido no art. 33.
Art. 79.

SEÇAo III
DISPOSIÇÕES REJ.Arn'AS AO LANÇAMENTO DO IMPÔSTO

Art. 80. . As pessoas físicas serão lançadas individualmente pelos rendimentos .que perceberem do seu capital, do seu trabalho próprio ou dai
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pensões de que tiverem gôzo privativo, ressalvada a hipótese do §
in-fine, do art. 20.

:t o,

.

Parágrafo Único. Na constância da sociedade conjugal, salvo nos ca.,
sos dos §~ LO e 2.° do arb , 67, far-se-á o lançamento em nome do marido.
abrangendo os rendimentos do casal.
Art. 81. As pessoas jurídicas serão lançadas em nome da matriz,
tanto par seu movimento pi-ôprto como pelo de suas fiUais, sucursais, agências . ou representações.
§ 1. o Se a matriz funcionar no estrangeiro, o lançamento será feito
em nome de cada uma das filiais, sucursais, agências ou representações no
país, ou no da que centralizar a escrituração' -de tõdas.
§ 2. o No caso das coligadas, controladoras ou controladas. o lançamento será feito em nome de cada uma delas.
Art. 82. O contríbuír-te será notificado do, lançamento no distrito
ende estiver o seu domicílio fiscal.
Art. 83. A notificação do lançamento far-sa-á por registrado postal,
com direito a recibo de volta (A.R,), ou por edital.
§ 1. o Far-se-á a notâfícação por edital, quando fór desconhecido ou
incerto o enderêçc do contríbuinte. ou quando êste se encontrar ausente no
estrangeiro.
§ 2, o O edital não mencionará a importância do ímpôsto e será publicado uma vez na imprensa ou, na falta desta, afixado na repartição.
Art. 84. O lançamento do ímpôsto cabe às Delegacias Regionais e
seccionais do Impôsto de" Remia.
Parágrafo único. Quando especialmente autorizados, também farão
lançamentos os funcionários incumbidos da fiscalização do ímpôsto no
interior dos Estados.
CAPíTULO IV
De> PAGAMENTe> DO IMPÔSTO

.SEÇAo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Axt. 85. 0- impõsto devido pelas pessoas físicas e jurídicas deverá
ser pago de uma sô vez, quando íníeríor a Cr$ SOO,OO e Cr$ 5.000,00 respectivamente. (Lei TI,c 154).
"
§ 1. o Tratando-se de Impôsto superior a essas quantias, é permitido
o pagamento em quatro cotas iguais, quer se trate de pessoas físicas, quer
de jurídicas. (Lei n. o 154).
§ 2. o Ao contribuinte que apresentar sua d-eclaração de rendimentos e
. efetuar, no ato. o pagamento integral do impôsto nela calculado, será concedido o desconto de: tLei n. (j 154).
a) 5% (cinco por cento), se o pagamento fôr efetuado no mês de
janeiro. (Lei n. o 154) ;
b) 3% (três por cento)" se o pagamento fõr efetuado no mês de fevereiro. (Lei n.c 154);
c) 1% (um por cento) I se o pagamento fôr efetuado no mês de março.
(Lei n. ° 154) .
§ 3. 0 nconceseão-eos descontos de que trata o § 2.°, não Se estenderá
ao pagamento de qualquer diferença de impõsto cobrada posteriormente.
(Lei n. c 154) .
Art. 86. O pagamento de tmpôsto no ato da entrega da declaração
de rendimentos, bem como nos casos de lançamento ex-ottícío e de declaração entregue fora do prazo, só poderá ser efetuado na sua totalidade.
(Lei n. o 154).
Parágrafo único. Quando se verificar a extinção da pessoa jurídica
deverá ser efetuado, também em sua totalidade, e .no ato da entrega dá
declaração de rendímentos, o pagamento do: impôsto 4evido.
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sEÇAO 11
DOS :MEIOS E DO LUGAR DE PAGAMENTO

Art. 87. O pagamento do ímpôsto, em dinheiro ou POr cheque. será
feito às Recebedorías Fed-el'ais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias
Fed.erais. (Lei n. o 154).
Art. 88. Os cheques serão cruzados e pagáveis. ao Banco do Braall
S A. sendo que, quando não estiverem cruzados, será feito imediatamente
o'· cruiamento e a índlcaçâo "Banco do Brasil S. A.".
Art. 89. Os cheques destinados ao pagamento do impôsto poderão
ser emítddos pelo contribuinte ou por outra qualquer pessoa. física ou juridica.(Lei n.e 154).
parágrafo único. O() cheques. que poderão cobrir o débito de um ou
mais contribuintes. serão emitidos ou endossados em favor das repartições
arrecadadoras ou à sua ordem. (Lei n. o 154).
SEÇAO III
DA ÉPOCA E DO PRAZO :PARA PAGAMENTO

Art. 90. A arrecadação do ímpôsto, em cada exercício financeiro,
começará a 1.0 de junho, para as declarações .de. -rendímentos entregues
dentro do prazo. (Lei n. ° 154) .
§ 1_° Paga a primeira cota de. ímpôsto, no prazo de 20 dias, marcado
na notificação de lançamento, a-s restantes serão recolhidas com intervalo
de 30 dias. a contar do vencimento da primeira.
§ 2.0 E' facultado ao -contribuinte, depois de lançado, pagar antecipadamente uma ou mais cotas. ou a totalidade do ímpôsto.
§ 3.° Quando 'houver suplemento de ímpôsto, preceder-se-á a cobrança
do débito de uma só vez. (Lei n. ° 154) .
Art. 91. No caso de falência, consfderar-se-âo vencidos todos OS prazos, provídencíando-se imediatamente, a cobrança judicial da. divida.

TíTULO

II

Da arrecadação nas fontes
PARTE PRIMEIRA
Tríbutaçtic dos lucros utncrados pelas pessoas físicas na venda de
prop)'iedades imobiliárias

CAPíTULO I
DA lNC:;:DÉNCIA DO IMPÔSTO

Art. 92. O lucro apurado pelas pessoas fisicas na venda de propriedades imobiliárias ectà sujeito ao pagamento do ímpôstc à razão da taxa de
8%. criccrcto-iei H.O ».330).
§ 1.°. O Imposto ce que trata êste artigo somente se aplica às vendas
de bens imóveis corpóreos (art. 43, do Código Civil) ,>lo e incide sôbre a. diferença entre c VaJOl da venda e o do custo do imóvel para o vendedor, permitidas as segutntea deduções; ·(Lei n,? 154)
,
a)
impôsto de transmissão pago pelo vendedor. quando da aquisição
do imóvel; (Decreto-lei n." 9.330);
b) benfeítcrras e juros dos empréstimos contraídos para a sua realização; (Decreto-lei n.s 9.330);
c) comissões pagas para a realização da venda. <Decreto-lei n.o 9.330).
§ 2.0 Além das deduções permitidas no parágrafo anterior, poderá o
vendedor a.nat.er as seguintes percentagens, calculadas sôbre a diferença entre o valor da venda e o do custo do imóvel e das benfeitorias, quando houver: (Decreto-lei n,o 9.330)
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10%, quando o imóvel tiver sido adquirido dentro do prazo de dois anos
anteriores à realização da venda: (Lei n.c 154)
15%, quando esse prazo fôr superíor a dois anos, não excedendo, porém,
de cinco anos (Lei n,o 154);
25%, quanoo esse prazo rôr superior a cinco anos, não excedendo, pOR
rém, de dez anos (Lei n.c 154);
30%, quando êsse prazo rôr superior a dez anos (Lei n.c 154).
§ 3.°. Ectâo sujeitos a comprovação o valor da venda e o do custo do
imóvel, bem \ orno as deduções de que trata êste artigo, admitindo-se, para
suprir a comprovação das benfeítcrías, a avaliação judicial.
§ 4.°. Na. impossibilidade de ser feita, no ato do recolhimento do impôsto. a comprovação exigida no parágrafo anterior, serão aceitos os elementos
constantes da respectiva guia, fícancto obrigado o vendedor a comprová-los,
dentro do prazo de 30 dias, contado daquele recolhimento.
§ '5.°. Finoo êsse prazo que, 3, juízo dos delegados do Impõsto de Renda, 'poderá ser prorrogado, mediante requerimento, serão glosadas as deduções e percentagens não comprovadas, providenciando-se imediatamente a
cobrança da diferença de ímpôstc resultante.

CAPíTULO H
DAS ISENÇÕES

Art. 93. Estão isentas do ímpôsto referido no artigo anterior: (Lei 154).
a)
as vendas de imóveis rurais, de valor até crs 100.000,00;
b)
as vendas de imóveis rurais, de valor superior a Crg 100.000,00, realizadas dentro do prazo de três anos, contado de 1.0 de janeiro de 1948.
CAPíTULO IH
DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA

Art. 94. Os tabeliães de notas ou os serventuários que exerçam função
de notário público, federais ou estaduais, não poderão, sob pena de multa
de Cr$ 2.000,00 a ,Cr$ 5.000,00, lavrar escritura de compra e venda de propriedades imobiliárias, sem que seja feita, pelo vendedor, prova do recolhimento do Impõsto, mediante exibição do respectivo recibo, cujo número e
date deverão .ser indicados na mesma escritura. (Decreto-lei n.c 9.330) .
§ 1.0. Quando a transação não proporcionar lucro tributável, será admitida, em substituição à prova exigida neste artigo, a guia prevista no art. 95,
a qual, embora negativa, será visada pelos delegados do Impôsto de Renda
ou exatores federais.
§ 2.°. Na hipótese do parágrafo anterior, deverão constar da escritura o número e a data da guia negativa e a repartição em que foi visada,
bem como a declaração de que o vendedor se compromete a, no prazo de
dez dias, contado da ciência .do débito fiscal, recolher o ímpôsto que porventura as repartições do Impõsto de Renda venham a apurar na revisão dessa
guia.
CAPíTULO IV

/

DO RECOLHIMENTO DO IM:PÔSTO

Art. 95. O recolhimento do impôsto compete ao vendedor do imóvel e
será feito par meio de guia própria fornecida pela repartição. (Decretolei n.c 9.330).
parágrafo único. São competentes para receber o ímpôsto, em dinheiro
ou por cheque, as Recebedorías Federais, Alfãndegae, Mesas de Rendas e
Coletorias Federais. (Lei n.? 154) .
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PARTE SEGUNDA

Tributação dos rendimentos de titulos aO portaaor, de residentes
ou domiciliados no estrangeiro e da exploração de películas eíne-matoçràtícos estrangeiras

CAPíTULO I

nos RENDIMENTOS DE TÍTULOS AO PORTADOR
Art. 96. Estão sujeitos ao descontado impôsto na fonte:
~ 1.0 à razão da taxa de 6%, os juros de títulos ao portador de dívidas
públicas federais, estaduais ou municipais, salvo os que gozarem de ímuntdade fiscal federal expressa -em lei;
2.° à razão da taxa de 15%:
a)
os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas
atribuídas;
b)
os Interêsses e quaisquer outros rendimentos de titulas ao portador
denominados partes beneficiárias ou partes de fundador;
c) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou sociedades, com a valorização do ativo destas, no caso de incorporação ou organíaação de nova sociedade;
d)
o valor das ações novas e os interêsses além dos dividendos, dístríbuídos aos titulares de ações ao portador, nos casos:
1. de utilização de quaisquer fundos, ínclusíve Os de amortização, de
depreciação e de reavaliação do ativo (Lei n.c 154); .
lI. de aumento do capital, com recursos tirados de quaisquer fundos;
lI!. de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, sem redução de
capital;
e) os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do pais, por sociedades nacíonaís ou estrangeiras que operem no território nacional;
f) Os lucros superiores a Cr$ 1.000,00, decorrentes de prêmios. em dlnheíro, obtidos em loteria, sorteios de qualquer espécie ou. concursos esportivos, inclusive os do turfe, compreendidos nestes os bettinçs, (Lei n,c 154) .
Parágrafo único. As taxas a que se refere êste artigo incidirão sôbre OS
rendimentos brutos.
CAPíTULO II

DOS· RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO

Art. 97. Sofrerão o desconto do ímpôsto à razão da taxa de 15% os rendimentos percebidos: (Lei n.c 154)
a)
pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro; " I!
b)
pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais
de doze meses, salvo os referidos no art. 73;
C)
pelos residentes no estrangeiro que permanecerem no território nacional por menos de doze meses.
§ 1.0
Os rendimentos referidos no árb. 96, já tributados na fonte, sefrerâc apenas o desconto da diferença do Impôsto.vaté perfazer 15%. (Lei
n.c 154) .
§. 2.°
Excetuam-se das disposições dêste artigo:
a)
as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes no estertor: (Decreto-leí n.c 7.885) ;
b)
as comissões pagas pelas emprêsas de navegação nacionais aos seus
agentes no exterior, em razão dos serviços que estes lhes prestarem naquela
'qualidade; (Decreto-lei n.c 7.885) ;
c) os lucros apurados pelas filiais de sociedades domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no Brasil, na ampliação de seu parque
industrial. (Lei n.? 154) .
§ 3.°. A taxa de que trata êste artigo incidirá sôbre os rendimentos
brutos, salvo se provierem de capitais imobiliários, hipótese em que será
permttído deduzir, mediante comprovação, M despesas previstas no art. 16.
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CAPíTULO IH
DOS RENDnvIENTOS DA :&'''l:PLORAÇÃODE PELícULAS CINEMATOGRÁFICAS
ESTRANGEIRAS

'-3V

., Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração, de películas
cInematográficas estrangeiras, no país, a percentagem de 30% (trinta por
cento) sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do Impôsto na fonte à razão da taxa de 20 %. (Lei número 154) •
CAPíTULO IV
DA RETENÇÃO DO IMPÔSTO

'61

Art. 99. A retenção do impôsto de que trata o art. 96 compete à fonte e será feita no ato do crédito ou pagamento do rendimento.
Art. 100. A retenção do impôsto de que tratam os arts.' 97 e 98 compete à fonte, quando pagar, creditar, empregar, remeter 'OU entregar o rendimento.
Parágrafo único. Excetuam-se os seguintes casos, em que competirá ao
procurador a retenção:
a)
quando se tratar de aluguéis de imóveis;
b)
quando o procurador não der conhecimento à rente de que o proprietário do rendimento reside ou é domiciliado no estrangeiro.
CAPíTULO V
DO RECOLHIMENTO DO IMPÔSTo 1U

Art. 101. As pessoas obrigadas a reter o ímpõsto compete o recolhtmenta às repartições fiscais.
Art. 102. O recolhimento do ímpôsto será efetuado dentro do prazo
de SO dias, contado da data em que se tornou obrigatória a retenção pela
fonte ou pelo procurador do residente ou domiciliado no estrangeiro, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Lei n.e 154)
§ 1.0. Tratando-se de aluguéis de imóveis, o recolhimento' do ímpôsto
será, efetuado semestralmente, no decurso dos meses de janeiro e julho de
cada ano, e compreenderá a soma das importâncias retidas no semestre imediatamente antêrior. (Lei n,c 154) .
§ 2.°. No caso de rendimentos de ações ao portador, o ímpôsto deverá
ser recolhido à repartição competente dentro de trinta dias, a contar da data
da publicação, no órgão oficial, da ata da assembléia geral ordinária de que
trata a lei das sociedades por ações. (Lei TI.o 154).
Art. lOS. Se a fonte ou o procurador não tiver .efetuado a retenção
do ímpôsto, respondera pelo recolhimento dêste, como se o houvesse retido.
Art. 104. O recolhimento do ímpôstc pela fonte ou pelo procurador será
feito por meio de guia própria.
Art. 105. Deverão ser mencionadas na guia a natureza dos rendímentos e as importâncias respectivas.
.
~
Parágrafo único. No caso de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no estrangeiro, deverão ser mencionados, ainda, o nome- da beneficiada dos rendimentos e o respectivo enderêço ,
Art. 106. As guias obedecerão ao modêlo aprovado pelo diretor do
Impôsto de Renda e serão fornecidas pela repartição.
Art. 107. São competentes para receber o ímpôsto, .em dinheiro ou
por cheque, as Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias Federais. (Lei n.c 154) .

TITULO lIi
Disposições Gerais
CAPíTULO I
DAS INFORMAÇÕES

NAS

FONTES

Art. lOS. Até 30 de abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídicas
são obrigadas a enviar às repartições do Impôsto de Renda tnrormações
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aôbre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano anterior, por si
ou como representantes de, terceiros, com indicação da natureza, das respectivas importâncias e dos nomes e enderêçoa das pessoas que os receberam.
§ 1.0 Deverão ser informados, de acõrdo com êste artigo, os ordenados,
gratificações. bonificações, Interêsses, comissões, honorários, percentagens,
juros, dividendos, lucros, aluguéis e quaisquer outros rendimentos.
§ 2.° A informação deverá abranger as importâncias em dinheiro
pagas para custeio de viagem e estada; no exercício da profissão, bem
como as cotas para constituição de fundos de beneficência.
'
§ 3.° Não serão' prestadas informações sôbre rendimentos pagos, servo
quanto a juros, dividendos, lucros e aluguéis, quando as respectivas importâncías não excede-rem a Org . 24.000,00, desde que as pessoas que os
tiverem recebido não percebam. rendimentos de outras fontes. (Decretolei n.e 8.430) .
§ 4.° Ignorando o informante se houve pagamento por outras fontes,
deve prestar informação dos rendimentos que pagou.
§ 5.0 Quando os rendimentos se referirem a residentes ou domiciliados
no estrangeiro, - o informante mencionará essa circunstância, Indícando
o nome e enderêço do procurador a quem foram pagos.
§ 6.° Havendo dúvida sôbre quaisquer informações prestadas ou quando
estas forem incompletas, a repartição poderá mandar verificar a sua veracidade na escrita dos írríormantes ou exigir .os esclarecimentos necessárlos ,
.
Art. 109. As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da
Aeronáutica e das Polícias, bem ccmo os diretores ou chef-es de repartições federais, estaduais e municipais e de departamentos ou onüdades
autárquicas, paraestatais ou outros órgãos a êstes assemelhados por ato
do Govêrno, deverão prestar informações sôbre os rendimentos pagos a seus
subordinados e a terceiros.
Art. 110. O Banco do Brasil S. A. e demata estabelecimentos bancários,
inclusive asCaixàS Econômicas, deverão prestar informações de todos OS
juros que excederem a ors 1.000,00, pagos ou creditados a particulares, com
indicação dos nomes e enderêços das pessoas a que pertencerem.
Parágrafo único. As informações de juros inferiores a essa quantia,
bem como os das contas correntes relativas ao comércio, serã-o prestadas
quando exigidas pela autoridade lançadora.
Art. 111: São também obrigadas a prestar informações, nos têrmos do
art. lOS:
a)
tôdas as pessoas que, habitualmente, se encarregarem de receber
juros, exceto de dividas públicas, de comprar e vender cambiais e valores
de Bôlsa, por conta de outros - quanto às operações efetuadas em nome
de seus clientes;
t» as companhias de -seguros, qualquer que seja a forma de constituição - sôbre o pagamento -de pensões aos seus contribuintes;
. c) as emprêsas de administração predial - sôbre os aluguéis recebidos
por conta de seus clientes, com indicação do nome e enderêço dos mesmos
e das importâncias discriminadas por prédio;
d) as emprêsas, sociedades ou associações - sôbre os rendimentos
que pagarem provenientes de 'direitos autorais, com indicação das impore
táncías e dos nomes e enderêçcs das pessoas que os receberam;
e)
as Câmaras Sindicais de Corretores - sôbre as comissões percebidas pelos corretores.
Art. 112. O Departamento Nacional de Indústria e Comércio no
Distrito Federal e as Juntas Comerciais nos Estados ou as repartdções e
autoridades que as substituírem, deverão enviar, no- prazo de 30 dias, contado
da data do registro, cópia dos documentos registrados, referentes aos contratos, alterações e distretos,
Art. 113. O Departamento Nacional da propriedade Industrial deverá
fornecer informações sôbre os registros de patentes de invenção e de
marcas de indústria ou de comércio.
.
Art. 114. As repartições federais, estaduais e municipais que pagarem
juros de títulos nominativos da divida pública deverão comunicar, até 30
de abril, as transferências de títulos ocorrídas no ano anterior.
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Art. 115. As exatórías federais e estaduais são obrigadas a enviar, até
30 de abril, relação das firmas e sociedades que adquiriram selos de vendas
e consignações durante o ano anterior, indicando os respectivos enderêços
e as importâncias dos sêlos adquiridos.
,
Parágrafo único. Essas repartições deverão fornecer, também, no prazo
de 30 dias, informações das alterações ocorridas quanto aos contribuintes
do ímpôsto de indústrias e prorísssões.
Art. 116. As Recebedorias, Mesas de Rendas e Coletorias Estaduais e
as Prefeituras do Distrito Federal e dos Municípios são obrigadas a eomunícar, no prazo de 30 dias, qualquer alteração feita no seu cadastro de propriedades rurais, urbanas e de licenças.
Art. 117. Os escrivães dos cartórios da Justiça do Distrito Federal, dos
Estados e dos Territórios são obrigados a informar, no prazo de 30 dias,
contado da data da homologação da sentença, as importâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões, pagas aos advogados, médicos.
testamenteiros, síndicos, Iíquídatáríos e avaliadores.
Art .. 118. Os oficiais de registro de imóv-eis e 'de hipoteca marítima
são obrigados a remeter, dentro. de 30 dias contados da data do registro,
averbação ou transcrição do título, as informações relativas à. transmissão de imóveis e aos contratos que Indiquem despesa OU receita em dinheiro, passagem de capital de um patrímôrzlo a outro, ou, ainda, que .mencionem uma capitalização de juros.
Art. 119. Os oficiais de registro de títulos e documentos são obrigados a remeter, dentro de 30 dias contados da data do registro, as informações relativas aos contratos de arrendamento, locação, sublocação, carta
de fiança, locação ou empreitada de serviços, abertura de crédito em conta
corrente, penhor agrícola ou mercantil, caução, contratos de parceria e
estatutos das sociedades civis.
Art. 120. Os tabeliães de notas e os serventuários que exercerem
funções de notários públicos são obrigados a remeter, dentro de 30 dias con.tados .da data da escritura, as informações relativas às escrituras de arrendamento, locação e sublocação de imóveis e locação de serviços.
Art. 121. Na forma preceituada nos arts. 118, 119 e 120,'serão também
enviadas comunicações sôbre aumento de dívida ou aluguel, cessão ou
transferência, quitação total ou amortização de dívida, rescisão e prorrogação de prazos, de todos os empréstimos ou contratos. .
Art. 122. As informações de que trata êste capítulo serão enviadas
às respectivas Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda ou
exatorias federais, em fichas próprias por elas fornecidas, acompanhadas
de relação em duas vias, uma. das quais será devolvida ao informante com
o competente recibo.
Parágrafo único. As fichas e rela-ções. de que. trata êste artigo, as
quais deverão ser assinadas pelos informantes, obedecerão aos modêlos
aprovados pelo diretor do Impôsto de Renda.
Art. 123. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não,
poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as "informações ou esclarecimentos solicitados pelas repartições do Impôsto de Renda.
§ 1.° Se a Informação não fôr prestada, a autoridade fiscal competente Cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta, fixando novo prazo para o cumprimento da exigência.
§ 2.° Se a exigência rõr- novamente desatendida, o infrator ficará
sujeito à penalidade máxima, além de outras medidas legais.
§ 3.° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal
competente designará funcionários para colher a informação de que
carecer.
CAPíTULO II
Da Fiscalização e dos Livros Fiscais

sEÇAO I
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 124. A fiscalização do ímpôsto de renda compete especialmente
às repartições encarregadas do lançamento dêsse tributo, incorrendo nas
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sanções do Código Penal os que desacatarem as funcionários incumbidos
da físcalízaçâo, no exercício de suas funções, e os que impedirem ou embaraçarem a fiscalização, lavrando o funcionário ofendido ou constrangido
o correspondente auto com o rol das testemunhas, a -fim de 'ser remetido ao
procurador da República pela repartição competente.
Art. 125. São obrigados a auxiliar a 'fiscalização, prestando informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo
cumprir as disposições dêste regulamento e permitindo aos funcionários
do Impôsto de Renda, devidamente autorizados, colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, bem como- as entidad-es autárquícas, paraestatais e de 'economia mista.
Parágrafo único. Auxiliarão, ainda, a fiscalização:
a)
o Departamento Nacional de, Indústria: e Comércio e as Juntas
Comerciais ou repartições que suas vêzes fizerem, os quais não poderão arquivar distratos ou alterações de contratos de quaisquer sociedades, atas
de assembléias gerais de sociedades por ações, nacionais ou estrangeiras,
relativas a alteração de estatutos, liquidação ou dissolução, bem como dar
-badxa da matrícula das firmas individuais, sem prova de quitação do ímpôsto de renda; (Decreto-lei n.c 9.407);
b)
a Fiscalização Bancária, que não autorizará qualquer remessa de
rendimentos para tora do país, sem a prova de pagamento do ímpôsto de
renda.
Art. 126. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação do falido
será homologado, sem a prova de quitação do impôsto de renda.
Art. 127. Nenhum esbôçc ou formal de partilha, amigável ou judicial, ou cálculo de adjudicação, poderá ser convencionado, aprovado ou
julgado, sem a prova de quitação do ímpôsto de renda relativamente ao
espólio e ao de cuius,
§ 1.0 Julgado'o cálculo .para pagamento do impôsto de transmissão, no
inventário, o juiz solicitará informação sôbre a existência de débito do ímpôsto de renda em nome do de cujus ou do espólio, remetendo uma relação
discriminativa dos bens constitutivos do monte.
§ 2.° Qualquer outra inclusão de bens no monte deverá ser comunicada à repartição fiscal competente, na forma preceituada neste artigo.
§ 3.° Essas providências são extensivas aos processos de sobrepartilha,
extinção de quaisquer cláusulas testamentárias e sub-rogação, quanto aos
bens declarados ou sôbre os quais versar o feito.
§ 4.° A informação de que trata o§ 1.° dêste artigo será prestada
dentro de 30 dias, incorrendo em falta disciplinar, punível com a multa de
Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00, imposta pelo diretor geral da Fazenda Nacional,
o chefe da repartição que, sem razão justificada, prestar a informação depois dêste prazo.
Art. 128. Os tabeliães, escrivães, distribuidores, oücíats de re-gistro
de imóveis, títulos e documentos, contadores e partidores ficam obrigados
a permitdr .aos funcionários do Impôsto de Renda, especialmente designados para a diligência, o exame e verificação das escrituras, autos e livros
de registros em cartório, quer antes, quer depois da partilha e de seu julgamento ou homologação.
Art. 129. As emprêsas que explorarem serviços de üumínação são
obrigadas a prestar as ínformaçôes que lhes forem solicitadas, quanto ao
período de fornecim-ento de luz e ao nome "e enderêço dos consumidores.
Art. 130. Os leiloeiros não poderão vender, mesmo em hasta pública,
estabelecimentos comerciais ou industriais, sem a prova de estar o vendedor quite com o ímpôsto de renda.
Art. 131. E' obrigatória a prova de quitação do ímpôsto de renda em
todos os contratos com a administração pública federal, estadual ou municipal.
Art. 132. No caso de renovação das licenças e dos registros destinados à aquisição deisêlc de consumo; bem como de vendas e consignações,
ficam as firmas e sociedades obrigadas, até 30 de abril, a exibir o recibo de
entrega da declaração de rendimentos do exercício anterior e, nos meses
subseqüentes, o recibo da declaração do exercício em curso.
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Art. 133. As repartições federais, estaduais e municipais, as entidades autárquicas, paraestatais e _de economia mista não pagarão vencimentos, depois de 30 de abril, aos funcionários e militares, ativos e inativos,
que recebam quantia superior a Cr$ 24.000,00, anuais, sem que êstes exibam o recíbo de entrega da declara ção de rendimentos (Lei TI.o 154).
Art. 134. Nenhum passaporte será concedido ou visado, sem que o
interessado prove estar quite com o impósto de renda ou ter efetuado-o
depósito da importância em litígio na repartição arrecadadora competente,
ou apresenta-do fiador, ou ainda, oferecido bens à penhora na esfera judiciária.

Parágrafo único. No caso de servidores públicos federais, estaduais e
munícípaís, de militares em geral e de funcionários das entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, que estejam em débito, a
Delegacia Regãonal ou Seccional do Impôsto de Renda fará a devida
comunicação à repartição pagadora competente, para a averbação em
fôlha de pagamento e desconto na forma do disposto no § 1.0 do
art. 85.
Art. 135. A prova de quitação do ímpôsto de renda será feita
com certidão da repartição . competente, documento êste que sópro
duzrrá efeito no ano em que tiver sido passado.
§ 1.0 Nos atos em que' é exigida a apresentação de certidão, é
obrigatória a averbação do número e da data em que foi passada e da
repartição que a forneceu.
.
§ 2.° Para efeito dêste artigo, as certidões serão numeradas seguidamente, em cada ano, recebendo, após o número, a Indicação do ano
em que forem passadas.
Art. 136. Tôdas as pessoas nstces ou jurídicas, contribuintes ou
não, são obrigadas a. prestar, em suas residências ou estabelecimentos,
aos funcionários do Jmpôsto de Renda designados por escrito pardo
procederem a diligências, as informações e esclarecimentos que lhes
forem exigidos, devendo assinar os têrmos lavrados.
Art. 137. Aquêles que pagarem rendimentos a residentes' ou domiciliados no estrangeiro deverão prestar às repartições do Impôsto de
Renda todos os' esclarecimentos que lhes, forem exigidos.
Art. 138. Os procuradores de residentes ou domiciliados no. estrangeiro, além da obrigação de que trata o artigo anterior, terão a de
registrar nas repartições do Impôsto de Renda as respectivas procurações, apresentando relação discriminada dos bens confiados à sua administração.
Art. 139. As repartições do "Impôsto de Renda procederão .às
diligências necessárias à apuração, de vacância de casas ou apartamentos,
bem como dos respectivos preços de locação, podendo exigir, quer do
locador, quer do locatário, a exiblçâo dos contratos e recibos.
Art. 140. Os funcionários do Impõsto de Renda, mediante ordem
escrita do diretor ou dos delegados, procederão . a exame nos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e farão tôdas as -ínvestlgações necessárias para apurar a veracidade das declarações e balanços
apresentados e das informações, prestadas.
§ 1.0 Para os efeitos dó presente artigo, fica revogado o disposto nos
arts. 17 e 18 do Código Comercial.
.
.. § 2.° A designação dos funcionários a que se refere êste artigo
far-se-á mediante rodíaío, ressalvado o ínterêsse da, Administração.
w

SEÇãO II
DOS LIVROS FISCAIS

Art . 141. As pessoas jurídicas de capital superior a Cr$ 50.000,00,
além dos livros de contabilidade previstos em leis e regulamentos, deverão possuir ainda: (Lei n.c 154)
a) um livro para registro de inventário das matérias primas. das
mercadorias ou produtos manufaturados existentes na época do balanço;
,
b) um livro para registro das compras.
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1.0 Se as pessoas jurídicas já possuírem livros para os fins in-

c:ii~ados,

poderão continuar a utüízá-Ios uma vez que correspondam, a
da autoridade lançadora, às fínalídades dos ora ínatituídos, podendo, também, criar modelos próprios, desde que atendam ao exigida
e satisfaçam melhor às necessidades do seu comércío ou índústrta , (LeI
n.? 154).
.
§ 2.° _No livro de inventário deverão .ser arrolados, pelos seus valores
e com especificações que facilitem sua identificação, as mercadorias e os
produtos manufaturados existentes nas datas dos balanços. (Lei n.v 154).
§ 3.° No caso das indústrias, os produtos em fabricação deverão
constar do livro de inventário e do de. contrôle pelo seu 'preço de custo,
figurando, também, nesses livros em separado e pelo seu preço de custo,'
as matérias primas existentes sem qualquer beneficiamento. (Lei n.c 154).
§ 4.° O valor das mercadorias ou produtos deverá figurar no livro
de inventário pelo custo de aquisição ou de fabricação ou pelo preço
corrente no mercado ou Bolsa, prevalecendo o critério da estimação pelo
preço corrente, quando êste rôr inferior ao preço do custo. (Lei n.o 154)
§ 5.0 Não serão permitidas reduções globais dos valores Inventariados nem formação de reservas ou provisões para. fazer face à sua
desvalorização. Permite-se, entretanto, a formação cesses fundos desde
que não sejam deduzidos do lucro real para o efeito de pagamento vríe
Impo-rtes. (Lei n.v 154)".
§ 6.0 Fica extensivo MS livros de que trata êstevartígn o exame
previsto no art. 140.
S 7.° Os livros, que poderão ser substituídos por fichas, serão regrstrados e autenticados,. no Distrito Federal, pelo Depaa-temento Nacional
de Indústria e Comércio e, nos Estados, pelas Juntas Comerciais ou
repartições encarregadas de Registro de Comércio, com isenção de sêlo
e quaisquer emolumentos. As' fichas porventura adotadas 'para substituir
os livros deverão ser autenticadas pelas mesmas repartições. (Lei n.v 154).
§ 8.° A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição
do livro ou registro anterior a ser- encerrado. (Lei n.c 154).
§ 9.° A obrigatonedade dos livros a que se refere o presente artigo
ficam sujeitas, também, as filiais, sucursais ou agências, no Brasil, das
pessoas jurídicas com sede no estrangeíro .

JUIZO

CAPíTULO

nr

DAS PENALIDADES

Art. 142. Aos contraventores das disposições do presente regulamenta serão aplicadas multas e penas disciplinares, sem prejuízo das
sanções das leis criminais violadas.
Art. 143. Por infração das disposições da Parte Segunda do Titulo
I, serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$
500,00 a Cr$ 5.000,00, às pessoas jurídicas com sede no
país e às filiais, sucursais ou agências das que tiverem sede. no estrangeiro, que não cumprirem o disposto no art. 34;
b .. de Cr$ 50,,,(' a o-s 500.00 .aos atuários, peritos-contadores, contadores e guarda-livros, que não fizerem a comunicação de que trata o § 5.° do
art. 39.
Art. 144. A não observância. dos prazos e preceitos do Capítulo I Parte Quarta do Título I será punida:
a) com a multa de mora de 10% sôbre o ímpôsto devido, no caso de
apresentação espontânea, mas fora do prazo, da declaração de rendimentos;
b) com a multa de mora de 10% sôbre o total ou diferença do impôsto devido, se o interessado vier acusar espontâneamente, depois de 3D de
.,.
.
abril, rendimentos que omitira na sua deolaraçâo;
.
c) com a cobrança em dôbro do total ou da diferença do ímpôsto resultante da reunião de duas ou mais declarações, apresentadas com infração do estatuído nos arts. 65 e 67..
Parágrafo único. As multas dêste artigo serão cobradas com o tributo.
Art. 145. As multas de lançamento ex-ojjicio serão as seguintes:
a) de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00 se o contribuinte, pessoa física, demonstrar,
dentro do prazo de esclarecimentos, que sua renda líquída não excedeu a
Cr$ 24.000,00, ou, em se tratando de pessoa jurídica, se provar, nesse prazo,
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não ter apurado lucro de acôrdo com as disposições dêsta regulamento
(Decreto-lei" n.c 8.43tn .

b) de 10% SÔbl'C a totalidade ou diferença do impôsto
apurado, nos
casos de declaração inexata por dedução de desnesaa nâo efetuadas ou abatimentos indevidos, quando se verificar boa-fé do contribuinte;

c) de 30 % sôbre a totalidade ou diferença do Impôsto devido, se, .In-

timado nos têrmos do art. 78, sem se declinarem os elementos de _cadastro,
o ccntrtbuínte prestar esclarecímentos satisfatórios ou, pelo menos, declarar rendimentos iguais aos conhecidos da repar'ttção;
d) de 50% sõbre a totalidade ou diferença do impôsto devido, se o contribuinte não atender à intimação do art. 73, não prestar satisfatoriamente
os esclarecimentos, ou deixar de declarar todos os seus rendimentos;
e) de 300%' sôbre ,1.. totalidade cu diferença do ímpôsto
devido, em
qualquer caso de evidente íntuíto. de fraude.
Parágrafo único. As multas das letras b,c, d ee serão cobradas com
o ímpôsto.
Art , 146. Do contrtbuínte que não pagar o impôsto ou qualquer das
cotas no praso referido no § 1.0 do arb. aü será cobrada, com o' tributo
cu cota, a multa de mora de 1'0%.
Art. 14.7. Serãoicobrados com a multa de mora de 10 % os impostos
que não forem recolhidos às estações fiscais, pelas fontes ou pelos procuradores, no prazo do art. 102. Se a falta fôr imputável a funcionário
federal, estadual ou municipal, será o fato levado ao conhecimento do
respectivo Gcvêrno, para efeito de sanção disciplinar.
Art. 148. Por contravenção dos dísposítrvcs do Capítulo I do Título
TIl, serão ímpostas as multas:
'
.
a) de Cr$ 500,00 Do, Cr$ 5.000,00, aos contraventores em
geral; salvo o
caso da letra b dêste artigo;
,
b)
de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 10.000,00, nos casos de informação dolosa, devidamente 'comprovada, quanto ao pagamento ou recebimento de juros,
comissões e outros rendimentos, independentemente da sanção prevista
na lei penal para o delito de- falsidade.
§ 1.0. A pena pecuniária não excluí a disciplinar, no caso de funcionártos que deixarem de cumprir o preceituado no' art. 123.
§ .2.° A multa prevista na letra a dêste artigo será aplicada até o dõbro do máximo. se, na forma do disposto no art. 108, § 6.°, ficar posítívada
E\ inexatidão das infcrmaçêes, 'e até o triplo do máximo se o rendimento
sonegado se referir ao titular da firma ou aos sócios ou diretores da sociedade.

,

Art. ltJj). Por contravenção dos dispositivos do Capítulo II do Título
IH, serão aplícadaa as multas:
a) de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00, aos infratores' em geral, ressalvados os
casos das letras seguintes;
b) de Cr@ 2.000,00 a Orâ 50.000,00, aos que se recusarem a exibir os li\708 para0 exame' de' que trata o art. 140, ou embaraçarem a ação do fisco,
promovendo-se. ato continuo, a exibição judicial;
c) do triplo do ímpôsto sonegado, quando, pelo exame a que se refere
o art. 140, ficar apurada a falsidade do balanço ou da escrita.
d)' de Ci'$ 5.000,00 a Cr$ 20.00-0,00, às pessoas jurídicas com "sede no
país e às filiais, sucursais cu agências das que tfverem sede no estrangeiro,
que não cumprirem o disposto no art. 1'11.' (Lei n." 154).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no § 1.0 do art. 148 aos chefes
de repartições pagadoras que infringirem o estatuído no artigo 133.
Art. 150. Aos contribuintes que não fizerem a comunicação de que
trata o art." 195 e seu parágrafo único será. cominada a multa de Cr$ 50,00

a o-s

2.000.00.

Parágrafo úníeo . No caso do art. 195, a multa será imposta pela autoridade lançadora elo local da nova residência ou domicilio.
Art. 151. As multas serão impostas pelo. diretor e pelos delegados regionais e' secionais do Impôsto de Renda.
Art. 152., Impostas as multas, os infratores terão o prazo de 20 dias
para se defenderem perante a autoridade administrativa de primeira instância.
Art. 153. Os servidores lotados e com efetivo exercício na Divisão do
Jmpôato de Renda e repartições subordinadas terão direito a 50% das multas "efetivamente arrecadadas, com exceção das de mora, 'percentagem essa
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que, escrfturada em conta especial, constituirá um fundo 3, ser .díatrfbuído,
anualmente, em proporção a.0s respectivos vencimentos ou salários; inclusive
gratífícaçac d~.fun2ao; (LeI n.? 154)·.
A

Parttcíparâo do fundo de que trata este artigo os chefes de portaria, os. contínuos e os serventes com efetivo exercício na Divisão do rmpôsto de. Renda ou suas Delegacias (Lei n.c 154) .
§ 2.° Quando a cobrança das multas resultar de diligência, representação ou denúncia de qualquer origem, devidamente assinada e feita de
modo- suficientemente claro, a percentagem de que trata êste artigo será
distribuída, em cada caso, da seguinte forma: (Lei n,v 154)
- a) 10%, ao autor
ou autores da denúncia ou representação;
b) 10%, ao servidor ou servidores que efetuarem a diligência ou apurarem a procedência da denúncia ou representação;
c) 30%, ao fundo a que alude êste artigo.
§ 3,° Se a cobrança das multas resultar de diligência realizada Indepcncentemeute de denúncia ou representação, ou decorrer de representação ou denúncia que não dê lugar a diligência. os 20% provenientes da soma
das percentagens de que tratam as alíneas a e b do parágrafo anterior serão integralmente adjudicados, no primeiro caso, ao autor ou autores da
dilígêncta, e, no segundo, ao autor cu autores da representação ou denúncia ." (Lei n.e 154).
'
§ 4.° Não poderá participar das percentagens referidas nas alíneas a
e b do $ 2.°, quem impuser ou confirmar a multa nem o denunciante que
acusar firma de que seja ou tenha sido auxiliar ou preposto, cabendo, neste
caso, a totalidade das mesmas percentagens aos s-ervidores que efetuarem
a diligência ou apurarem a 'procedência da denúncia ou representação. (Lei
n.c 154) .
§ 5.° No caso das multas referidas no § 2.° dêste artigo,
reconhecimento do direito à sua participação compete ao diretor e delegados .regtonaís do Impôsto de Renda. (Lei n.? 154) .
Art. 154. No caso oe multas arrecadadas em .virtude de lançamento
ea-ottício proveniente d-ê denúncia ou repres-e-ntação, baseada em elementos cadastrais conhecidos da repartição, a percentagem mencionada no
art. 153 será Integralmente cevada eo fundo de que trata o mesmo dispositivo.
§ 1.0

o

°

CAPíTULO IV

DM reclamações e recursos
SEÇÃO I
DAS RECLAMAÇÕES

Art. 155. Do lançamento do ímpôsto ou da exigência de recolhimento
pela fonte cabe reclamação dentro do prazo de 20 dias, contado da data do
recebimento da notificação.
.
Parágrafo único. As· reclamações -terão efeito suspensivo da cobrança
até serem resolvidas.
Art. 156. O julgamento das reclamações é da competência exclusiva
lias delegados regionais do Impôsto de Renda.
SEÇÃO II

Dos recursos
SUBSEÇÃO I
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Art. 157. Das decisões contrárias aos contribuintes OUM fontes, proferidas nas questões originadas de interpretação de lei, de cobrança do impôsto e de infração fiscal, e nas reclamações formuladas nos têrmos do ar..
tigu 155, cabe recurso voluntário para o Prímerlo Conselho de Contribuintes.
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Art. 158. Sob pena de perempção o recurso voluntário será interposto
dentro do prazo de 30 dias, contado da data do recebimento da notificação,
mediante prévio depósito da quantia exigida, em dinheiro ou em títulos da
divida púol'ca federal, em ações integralizadas e debêntures das sociedades

mistas de que participar a União. (Lei n.? 154).
§ 1.0 Para' efeito do disposto neste artigo, o recorrente deverá pagar

a parte não litigiosa da quantia exigida, cabendo o depósito ou fiança relativamente à pane objeto de discussão. (Lei n.? 154).
§ 2.° Se o depósito fór . em títulos da dívida pública federal, serão
êles aceitos pelo seu valor nominal, e se o fôr em títulos ou ações de socíedades de economia mista, serão aceitos pela sua cotação em Bólsa no dia
anterior ao da oferta. (Lei n.c 154) .
§ 3.° Se houver abandono dos títulos e o produto da venda não fôr
suflcíente para liquidação do débito, deverá o recorrente pagar a diferença,
no prazo de dez dias, contado do recebimento da notificação que, para ôsse
fim, lhe fôr expedida. (Lei 154).
Art. 15g.. Quando a importância total em litígio exceder a Cr$ 5~OOO,OO,
permitir-se-á a fiança idônea, cabendo exclusivamente ao chefe da repartição recorrida .julgar da idoneidade do fiador oferecido. No despacho que
autorizar a lavratura do têrmo, deverá ser marcado o prazo de 5 a 10 dias
para a SUa assinatura.
§ 'l.o Não se aceitará a indicação de fiador, para a interposição de
recurso, sem a sua expressa aquiescência.
§ 2.° Se o fiador apresentado rõr julgado 'inidôneo ou estiver proibido
de prestar fiança em virtude de disposição contratual ou estatutária,' será
o interessado intimado a apresentar outro, dentro de um prazo igual ao
que restava para completar o de 30 dias, na data em que foi protocolada
a petição oferecendo o fiador anterior. (Lei n.v 154) .
§ 3.° Serão recusados como fiadores os que não estiverem quites com
a Fazenda Nacional.
§ 4.° O recurso, mesmo perempto, será encaminhado 'ao Primeiro Conselho de Contribuintes, a quem cabe julgar da perempção, exceto quando
se verificar falta de depósito ou de prestação de fiança,

SUBSEÇÃO ,lI
DO RECURSO "EX-OFFICro"

Art. HiO. Das decisões favoráveis aos contribuintes ou às fontes, haverá recursoex-ollicio para a instância superior, salvo quando a Importância total em ütiglo não exceder à Cr$ 5.000,00, ou quando houver desclassíf'cação de infração capitulada no processo. ou a exigência de ímpôsto
tiver resultado de engano no contrôle da declaração de rendimentos, equívoco da fonte informante ou simules êrro de fato.
§ 1.0 O recurso ex-ofjicio será interposto no ato de ser proferida a
decisã-o.
.
§ 2.° Sempre que, por qualquer motivo, deixar de ser observado o dis-posto no parágrafo anterior, cumpre ao funcionário que iniciou o processo, ou ao seu substitut-o no serviço, propor a interposição do recurso.
SUBSEÇAO III
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Art. 161. Das decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes, cabe
pedido de reconsideração, dentro de 20 dias contados da data da notificação do acórdão. feita aos interessados na forma do disposto no art. 167.
Parágrafo único. E' obrigatório o prévio depósito ou fiança Idônea;
conforme o valor da importância em litígio, quando o pedido de reconsideração ao Conselho versar sôbre cobrança de impôsto ou. qualquer contribuição .üscat exigida no julgamento de recurso ex-oltícto, devendo processo ser encaminhado, para tal fim, à repartição de primeira ínstâncía..
Art. -162. Resolvido
pedido de reconsideração, a questão estará finda,
salvo recurso do representante da Fazenda, interposto para o ministro,
na forma legal.
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Art. 163. A decisão ministerial; no caso do artigo antecedente, será
definitiva e irrevogável.
SEÇAo III
DISPOSIÇÕES COMUNS A RECLAMAÇÕES E RECURSOS

Art. 164. As reclamações contra lançamento ou exigência de recolhimente pela fonte e os recursos deverão ser formulados por escrito, e dêles
constarão 'os fatos que os motivarem e as provas que forem oferecidas.
Art. 165~ E' vedado reunir,' em um SÓ requerimento, reclamações ou
recursos referentes a mais de um lançamento ou decisão, ainda que' versando sôbre o mesmo assunto e alcançando, o mesmo contribuinte.
Art. 166. Na petição de recurso e no pedido de reconsideração, além
do sêlo ordinário,' o recorrente pagará, na mesma espécie, uma taxa correspondente a 1 % das importâncias exigidas e que será, no mínimo, de Cr$
10,00, e, no máximo, de Cr$ 200,00.
"
Parágrafo único. Quando o recurso versar sôbre consulta, será devida
à taxa fixa ce Cr$ 10,00
Art. 167. As decisões proferidas nas "reclamações e nos recursos, serão
comunicadas pessoalmente aos contribuintes, ou por meio de n6'istrado
postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou, ainda, pela imprensa.
Parágrafo único. Se a notificação fôr feita pessoalmente os prazos
pará reclamação e recurso correrão da data da ciência no processo: se tôr
feita por registrado postal, da data do recibo de volta (A. R.) e, finalmente,
se fôr publicada, depois de 30 dias contados da data da publicação oficial.
Art. 168. As' Delegacias do Impôsto de Renda providenciarão para
que os contribuintes tenham conhecimento, por intermédio das exatonas a
que estão jurisdicionados, das decisões que lhes disserem respeito.
Art. 169. Os prazos para reclamação e interposição de recurso são
improrrogáveis.
CAPITULO V
DA RESTITUIÇÃO

Art. 170. Os contribuintes que pagarem impôsto maior que o devido
terão o direito de requerer a restituição do excesso pago (Decreto-lei

n,e 7 .~47).
§

.
1.0 O direito de pedir restituição de ímpôsto, pago Independente-

mente de lançamento ou arrecadado na fonte, períme no prazo de um ano,
contado da data do pagamento. (Lei n.c 154).
§ 2.° Perempto o direito de reclamar contra o lançamento ou exigência de recolhimento pela font-e, considerar-se-á- extinto o de haver restituição de ímpôsto . (Lei n.v 154).
§ 3.° Não prevalecerão os prazos fixados nos
parágrafos anteriores,
quando- se tratar de pagamento decorrente de êrro de fato, caso em que
o direito previsto neste artigo prescreverá no prazo de cinco anos, contado
da expiração do exercício financeiro a que corresponder o impôsto. (Lei
n.v 154).
§ 4.° O pedido de restituição, dirigido à autoridade competente, suspende o prazo de prescrrçãc até ser proferida d-ecisão final na órbita administrativa. (Lei n.s 154).
CAPITULO VI
DO DOMICÍLIO FISCAL E DA COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES

Art. 171. O domicílio fiscal da pessoa física é o lugar em que ela tiver
uma habitação em condições que permitam presumir a intenção de a manter.
§ 1.0 No caso de exercício de profissão ou função particular ou pública,
o domicílio fiscal é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada .
. § 2.° Quando se verificar pluralidade de residência no, pais, o domicílio
fiscal será eleito perante a autoridade competente, considerando-se feita a
eleição no caso da aprésentaçâo continuada das declarações de rendimentos
num mesmo lugar
.
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§ 3.° A Inobservância do disposto no parágrafo anterior motivará a
fixação, ex-ottíeto, do domícílío fiscal, no lugar de qualquer das residências.
Art. l72. O domicílio fiscal das firmas ou sociedades com sede no
pafs e das filiais, sucursais ou agências das que tiverem. sede no p.'.U3 ou
, no estrangeiro, é o lugar onde se achar o estabeleeímento de cada uma deras.
Parágrafo único. No caso do art. 69, o domicilio fiscal é o lugar onde
se achar o estabelecimento centralizador ou principal.
Art. 173. O domícílío fiscal 'de entidade com sede no país, controladora, administradora ou dirigente do patrimônio, ou da exploração de outras,
é o lugar onde se achar o seu escritório de contrôle, administração ou

direção.

.

Parágrafo único. No ca.so de entidades coligadas ou controladas de
que trata o parágrafo único do art. 69, o domicílio fiscal é o lugar onde
se .achar o estabelecimento de cada uma delas.
Art. 174. O domicilio fiscal do procurador ou representante de residentes ou domiciliados no estrangeiro é o lugar onde se achar fi. sua 'resídêncía habitual ou a sede da representação no país,
Parágrafo único. Se o residente no estrangeiro permanecer no terrttório nacional por menos de doze meses e não tiver procurador, representante ou empresário no país, Ó domicíllo fiscal é o lugar onde estiver exercendo. sua atividade.
Art. 175. A autoridade fiscal competente para' aplicar êate regulamento
é a do domicilio fiscal do contrtbuinté, ou de seu procuracor ou represemtante.
.
Art. 176. Qualquer autoridade fiscal competente, pode solicitar de outra
as inv-estigações necessárias ao Iançament o do Impôsto ,
Parágrafo único. Quando a solicitação não Iôr atendida, será o fato
comunicado ao diretor do Impôsto de Renda.
Art. 177. Antes de feita a arrecadação do ímpôsto, terminado ou não
o processo de lançamento ou cobrança, quando circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade. a que iniciou o processo enviará os documentos à nova autoridade competente, para o lançamento e cobrança
devidos.
.
Art. 178. AJ3 divergências ou dúvidas sõbre a competência das autoridad-es serão decididas pelo díretor do Imposto. de Renda.
Art. 179." As consultas e os pedidos de isenção relativos ao ímpêsto de
renda serão solucionados pelo diretor, sendo facultado, na forma do art. J57,
o recurso voluntário para a instância superior, dentro do prazo de 30 dias.
contado da data do recebimento da comunicação. (Lei n.c 154).
§ 1.0 As consultas e os pedidos de isenção serão dirigidos às 'Delaga-cias
Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda, e por estas encaminhados :\
Divisão, depois de convenientemente informados.
§ 20° Quando a solução rôr no sentido de desobrigar o contribuinte de
exigências legais, ou pela isenção ou não incidência do tributo, haverá recurso
ex-ottício para o Primeiro Conselho de Contribuintes.
OAPíTULO VII
Do Crédito Fiscal
SEÇÃO I
Medidas para a aeteea do crédito fiscal

Art. 180. Findos os prazos para pagamento, reclamação ou reourso, -os
-contribuintes que não tiverem solvido seus débitos fiscais ou usado daquêles
meios de defesa, não poderão despachar nas Alfândegas ou Mesas de Rendas
adquirir estampilhas dos impostes de consumo e de vendas e consignaçõ~s:
ne~ transacionar, por qualquer forma, com as repartições públicas federais.
(LeI n.c 154).

§ 1.0 Para efeito do dísposto neste. aTtlgo,as Delegacias Regtonaís e
Seccionais do Impôsto de Renda farão as necessárias comunícaçôes às repar•
. tições ccmpetentes.
§ 2.° Jdêntícas m-edi~a:8 s-erãoapIfcadas aos fiadoras que não satisfizerem,
quando íntímados, os debitas a que estiverem obrigados.
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§ 3.° A sanção prevista neste artigo quanto à aquisição ile estampilhas do
ímpôato de vendas e consignações, SÓ será aplicada PElaS )'.ePRl'UÇÔ2S federais

nos Territórios e Distrito Federal, enquanto o tributo ai fôr cobrado pela.
(Lei n.c 154).
Art. 181. Não serão Incluídos nas sanções do artigo. anterior os que
provarem, no prazo de 120 dias, contado da data em que o ato se tornou
irrecorrível na órbita adminístrattva, ter iniciado ação [udlctal contra a
Fazenda Nacional para anulação ou reforma da cobrança fiscal, com o
depósito da importância em litígio, em dinheiro ou em títulos da dívlda
publica federal, na repartição arrecadadora competente. (Lei n.e 154) .
.
§ 1.0. No CMO de já ter havido depósito para efeito de recurso na esfera
. admínístratíva, êsee depósito valerá para o fim da ação JUdiCial; mas s-erá
convertido em renda ordinária ee; no prazo de: que trata êste artigo, não fôr
feita a prova do início da referida ação que, então, rícarú perempta,
- § 2.° Tratando-se de depósito em 'iítulos, observa-se-á O disposto nos
§§ 2.° e 3.° do art. 158. (Lei n.c 154').
Art. 182. As firmas ou sociedades nacionais e as rínaís, sucursais ou'
agências, no país, de firmas ou sociedades com sed-e no estrangeiro, r ão 1'€::pensáveis pelos débitos de ímpôsto de renda, correspondentes caos rendimentos que houverem pago aos seus diretores, gerentes e empregados e d~
qU8 118,0 tenham dado informação à repartição, quando êstes se ausentarem
do país sem os terem solvido.
.Art, 183. No caso de não serem satisfeitos, ncs prazos legais, os débitos
dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, dCE mnttarcs em
geral e dos funcionários das entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, as Delegacias Regionais e Seccionais do Impôstc de, Renda farão
as devidas comunicações às repartições pagadoras competentes.rpara a averbação em fôlha de pagamento e desconto na forma de disposto .no § 1,J~\
do art. 85,
§ 1.0. Os débitos arrecadados na forma dêste artigo serão recolhidos as
estações arrecadadoras da União, mediante guia, em três vias, visadas pelas
Delegacias Regionais ou Seccionais do Impôsto de Renda, no prazo de 30
dias, contado da data em que forem descontados.
§'2.0 Quando os débitos forem arrecadados pelas repartições -pagadoras
federais, as importâncias correspondentes serão-escrituradas come movimento
de fundos com as, respectivas Delegacias Regionaís, as quais deverão ser
cientdflcadas do recolhlmento .
União.

SEÇãO II
DA COBRANÇA AMIGÁv'EL

Art. 184. A cobrança. amigável será feita após terminada a que foi
realizada à boca do cofre e compete às Delegacias Regíonaís e Seccionais
do Impôsto de Renõa..
,
§ 1.0 Essa cobrança será feita por notificação aos ccntríbuintes, com O
prazo de ·10 dias para pagamento das dívidas.
§2.0 Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior e não tendo
sido pag-as as dívidas, a cobrança amigável estará definltdvamente encerrada,' cumprindo às repartições remeter à Procuradoria da Fazenda Pública
relação de tais dívidas, a fim de ser procedida a cobrança judicial.
§ 3.° Remetida a relação das dívidas para cobrança judicial. os
devedores só poderão efetuar os pagamentos mediante guia da procuradorta,
e Uma vez iniciada a execução, mediante guia do Juízo, respondendo o
funcionário que der causa à transgressão desta dísposíção p-elas custas e
mais despesas já realizadas.
Art. 185. Em casos especiais e portdeterminação expressa do diretor
do Impôsto de Renda, quando o Interêsse da' Fazenda Pública assim o
exigir, poderá ser providenciada. imediatamente a cobrança judicial das
dívidas, sem a formalidade da cobrança amigãvel.
Art. 186. No caso do § 2.° do art. 184- e nos do art. 185. quando ainda
não houver sido remetida a relação das dívidas para cobrança judicial, os
delegados regionais e seccionais do Impôsto de Renda poderão autorizar
o seu recebimento.
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SEÇãO III
DA COBRANÇA JuDICIAL

Art. 187. A cobrança judicial das dívidas de ímpôsto -de renda seguirse-á à cobrança amigável, e será feita, no território nacional, por ação
executiva, na forma da legislação em vigor.

CAPíTULO VIII'
DA PRESCRIÇÃO

Art. 138.'0 direito de proceder ao lançamento do ímpôsto de renda
extingue-se- cinco, anos depois da expiração do ano financeiro a que corresponder 0- -ímpôsto.

§ L° A"faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento
suplementar prescreve em' cinco anos, contados da terminação daquêle em
que se efetuar o lançamento anterior.
-.
.
§ 2.0 O' prazo de cinco anos estabelecido neste artigo Interrompe-se
por, qualquer operação -ou "exigência administrativa necessária à revisão e
ao Iançarnento, comunicada ao contribuinte, começando de novo a correr,
findo o ano em que êsse procedimento tiver lugar.
Art. 189., O direito de cobrar as dívidas de impôsto de renda prescreve
em cinco anos, contados da expiração do prazo em que se tornou exigível
o pagamento pela notificação de lançamento do ímpôsto.
§ 1.0 Interrompe-se o curso da prescrtção por qualquer intimação
fe-ita ao contribuinte pela repartição fiscal para pagar a dívida, pela
concessão de, prazos especiais' para êsse fim, pela citação pessoal do responsável, feita judícíalments pata se haver ° pagamento, ou pela apresentação, em Juízo de inventário ou em concurso de credores, do documento comprobatório da divida.
, § 2.° Não corre o prazo de cinco anos enquanto o processo de cobrança
estiver pendente de decisão. .
'
Art. 190. Cessa Iguatmente em cinco anos o poder de aplicar e o de
cobrar as multas cominadas neste regulamento, ressalvada a interrupção
<la prescrição, 'nos têrmos dos artigos anteriores.
~ 4rt. 191.
Não corre a prescrição qutnquenal nos casos de arrecadaçao do impôsto na fonte e nos de que tratam o art. 23 e seus parágrafos.
(Lei n.o 154) .

CAPíTULO
DISPOSIÇÕES

IX

DIVERSAS

Art. 192. As disposições dêste regulamento são aplicáveis a todo
aquêle que responder solidàríamenta com o contribuinte, ou pessoalmente
em seu Iugan.
Parágrafo único. Os cônjuges, procuradores bastantes, tutores, curadores, diretores, gerentes, síndicos" Itquldatários e demais representantes
de ressoes Iísícas e 'jurídicas cumprirão as obrigações que incumbirem aos
representados.
Art. 193. A capacidade do contribuinte, a representação e a procura':"
cão serão reguladas segundo as prescrições legais.
,
Art. 194. O contribuinte, ausente do seu domicílio fiscal durante
o prazo de entrega da _declaração de rendimentos ou de interposição de
reclamação ou recurso, cumprirá as disposições dêste regulamento perante
a autoridade do distrito em que estiver, dando-lhe conhecimento do domicilio de que se encontra ausente.
Parágrafo' único. Essa autoridade transmitirá os documentos que
receber à reparffção competente.
Art. 195. Quando o contribuinte transferir de l}m município ~pa~u.
outro, ou de um para outro ponto do mesmo mumcipro, a sua resldêncía
ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança
às repartições competentes, dentro do prazo de 30 dias. '
'.
. .
Parágrafo único.: Idêntica comunicação deverá fazer
contribuinte
que se retirar scmporàrâamente do terrjtório nacional, declarando, ainda,
qual a pessoa habilitada no país a cumprir, em seu nome, as dísposíções
dêste regulamento.

°
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luto 196. As participações de transferência de domicílio 3,<' infQrmações e as ccmunícações referidas neste regulamento poderã~ ser entregues em-mão ou remetidas em carta registrada pelo correío ,
§ 1.0 A repartição é obrigada a dar o recibo da entrega dêstes documentos,o qual exonera o contribuinte, de penalidade.
2.° As repartições fiscais transmitirão umas às outras as comunícaçôes que lhes interessarem.
Art. 197. As declarações de rendimentos e demais papéis necessários
ao lançamento e ao pagamento do ímpôsto, inclusive os pedidos de! rettficação de' declaração e as reclamações contra. lançamento, são isentos de

*

sêlo.

Art. 198. Para os fins do lmpôsto, os rendimentos em espécie serão
avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção.
Art. 199. Para os fins dêste regulamento, os rendimentos em moeda
estrangeira pagos, creditados, remetidos, recebidos ou empregados, deverão
ser .convertddcs em moeda nacional à taxa de câmbio vigorante na data do
seu pagamento, crédito, remessa, recebimento ou emprêgo, ou à taxa do
câmbio em que forem efetivamente realizadas as operações.
Parágrafo único. Para apuração da .conta de lucros e' perdas, as
quantias expressas e-m moeda estrangeira serão convertidas em moeda
nacional à taxa de câmbio do dia útil imediatamente anterior ao do
encerramento do balanço.
Art. 200. As intimações ou notificações de que trata êste regulamento serão, para todos os efeitos legais; consideradas feitas:
a)
na data do seu recebimento, no domicílio fiscal do contribuinte,
quando por registrado postal, com direito a recibo de volta (AR), ou por
serviço de entrega próprio da repartição;
b) 30 dias depois da sua publicação na imprensa ou afixação na
repartição, quando por edital.
Art. 201. 'I'ódas as pessoas que tomarem parte nos serviços do
Impôsto de Renda são obrigadas a guardar rigoroso sigilo sôbrs a situação
de riqueza dos contribuintes.
§ 1.0 A .obrtgação de guardar reserva sôbre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários do Ministério da Fazenda
e demais servidores públicos; que por dever de oficio, vierem a ter conhecimento dessa situação.
§ 2.° E' expressamente proibido revelar ou utilizarv para qualquer fim,
o. conhecimento que os servidores adquírírem quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos contribuintes.
- ,
§ 3.° Nenhuma informação poderá ser dada sôbre a situação financeira
dôs contribuintes, sem que fique registrado, em processo regular, que se trata
de requisição feita por magistrado .no tnteress., da Justiça. (Lei n.v 154).
Art. 202. Aquêle que, em serviço do Impôsto de Renda, revelar informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional, ou no exercício do ofício ou emprêgo, será responsabilizado como violador de segredo,
de acôrdo com a lei penal.
Art. 203. Os processos e as declarações de rendimentos não poderão
sair das repartições do impôsto de Renda, 'salvo quando se tratar de recursos e restituíçôes, C2,SOS em que ficará cópia autêntica dos documentos
essenciais.
Art. 204. E' mantida a isenção do Impôsto de rs-nda à Companhia
Siderúrgica Nacional, a qual cessará, mediante ato do Ministério da
Fazenda, logo que aquela entidade distribua às ações preferenciais e às
comuns, o dividendo mínimo de 6% ao ano, durante três anos consecutivos.
(Decreto-Jei n.c 9.764:>/.
Art. 205. Estão isentos do Impôsto de renda os .rendímentos auferidos
por gOV0l'l10s estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento
em relacão aos rendimentos auferidos em seus pulses pelo Govêrno brasileiro. <Lçi n.c 154) .
:.
.
Art. 206. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1947. - Corrêa e Castro.
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DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Naum Tr·aub a comprar

aras preciosas.
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Artigo único. Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de trinta mil cru. zeíros (Cr$ 30.000,00) em r.efôrço da
Verba 3 -

Não foi publicado ainda no Ditkfo
Oficfql por falta. de pagamento.

Serviços e Encargos

Diversos'
Auxilias, contribuições e

Consignação I -

S/c. 05 subvenções.

DECRETO N.o 24.241 DEZEMBRO DE 1917

DE

22

DE

Revoga o Decreto n. Q 15.0JIj, de 10 de"
março de 1944

o Presidente da Repúb.tca, usando da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Oor.statuição, de-

ereta:
Artigo único. - Fica revogado o
Decreto n.» 15.(lo-ô, de 10 de março
de 1944, que autorizou ~ Lrma brasileira Rocha & Santos ?lo comprm- pedras preciosas.
Rio de Janetro, 22 de dezembro de
1947, 128.° da Independênc'u
República.

e 59,°- da

01 - Auxílios.
01 - Secretaria de Estado.
Q - Comité Intergovernamonts.r de
Refugiados Políticos,
do Anexo n.v 20 do vigente Orçamento Geral da República (Lei n.e 3. de
2 d-e dezembro de 1946), para atender
ao pagamento no presente exercício.
da dífer ença na contribuição do Brasil para o "Comité Intergovernamental de Refugiados".
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1947, 126.° da Indepenôêncta e 59.° da
Re-pública.
EURICO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.
Corrêa e Castro.

EURICc G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 24.244. -

DE

23 'DE

DEZI::iVrBRO- DE 1947

DECRETO N.' 24.242 - DE 22· DE
DEZEMBRO DE 1947
Dispõe sôbre a trcneteréneíc de concessões e autorizações à companhia
Prada de Eletricidade, e dá c-utras
providências .

Não foi nublícado ainda no Diá"io
Oficial por" falta de pagamento.

DECRETO N. ° 24.243 _
DEZEMBRO DE 1947

DE

23

DE

Abre ao Minietéríc dv..s R-elações Exteriores o crédito suplementar de
Cr$ 30.000,00, à verba que especifica.

O Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei ciúmero 80, 'de 29 de agôsto de IN7, e tendo ouvido o 'I'ríbunal de Contas. nos
tê-mos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, de-,
ereta:

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Diiusora de Píraciccba S. A., pelo Decreto n.o 1.251, de
11 de dezembro de 1936.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição e
tenda em vista o que consta do proC'2-SS0 n.c 24: .162-47, do Departamento
de Adm.nístracâo do Ministério da
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 De acôrdo com o § 2.0 da
cláusula IX, do contrato d;, 15 de janeiro de 1837, celebrado em virtud-e do
Decreto n.? 1.251, de 11 de dezembro
de 1936, fi'ca ríeclarada perempta a
concessão outorgada pelo mesmo con-'
trato 8. Rádio Clube de Plraolcaba,
com sede na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, Que passo~ a
denominar-se Rádio Difusora de Ptracicaba S. A., em virtude do Decreto
n.« 16.254, de 31 de julho de 1944.
para estabelecer naquela cidade uma
estação destinada a executar o servi-

ço de radiodífueâo,

A'ros
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Art. 2.° Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1947, 126.° da Independêncía e 59.0 da
República.

EuRICO G. DUTRA.
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DECRETO N.' 24.250 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza José Pacifico Homem a lavrar minério.

Não foi publicado ainda no Diárw

OficiGI por falta de pagamento.

CZf::nJis Pestana.

DECRETO N.o 24.245 - DE 23 DI';
DEZEMBRO DE 1947
Concede á Bei Irmãos Limitada auto~
rização para funcionar como emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciql por falta de pagamento,
DECRETO N.' 24.246 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Miguel t-errena a. -pesquísar
mica.

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

DECRETO N,' 24.247 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza frio. e Armaneo Coppini a
pesquisar argila.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 24.248 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza Veloso Filho & Cia. tsaa., a
pesquisar granito.

Não foi publicado ainda no Diário
OficiqJ por falta de pagamento.
DECRETO N.' 24.249 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autorizá Eng. t.etéore Júnior e outroa a pesquisar areia.

P) DECRETO N.O 24.250-"A"
nE 23 ,DE DEZEMBRO DE 1947
Reâüz o interstício para oromoçõe ao
pósto de 1.0 Tenente das Armas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigu
87 item I da Constituição, decreta: .
Art. 1.0- O interstício para promoção ao pôsto de 1.0 Tenente das Armas, fica. no corrente ano, reduzido
para 23 meses de acõrdo com o que
estabelece ° § 2.° do art. 13 do Decreto-lei n.c 5.625, de 28 de' junho de
1943.

Art . .2.~ O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro da
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G., DUTRA.

Canrobert P. da Costa.

DECRETO N.o 24.251 - DE 23
nEZÉMIlRO DE 1947.
Extingue, cargo excedente

DE

O presidente da República, usanda
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e nos
têrmcs do art.. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195 de 14-4--41, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo excedente da classe M da carreira doe
Técnico de Administração do Quadl'o
permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público, vago em
virtude da exoneração de Carlos Alberto Lúcio Btttencourt, devendo a
dotação correspondente ser levada ao
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Departamento
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1947, 126.0 da Independência e 59.° da

Re-pública.
Não foi publicado ainda no Diária

Ofic'iq"Z por falta de pagamento.

EURICO G. .DUTRA.

Adroaldo Mesquita da Costa.
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DECRETO NP 24.252 DEZEMBRO DE

DO

PODEIt

DE 23 DE

1947

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando

°

da atribuição que lhe confere
artí-.
êo ,87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei n.v 3.195 de 14-4-41, decreta:
Art. '1.0 Fica extinto .um cargo excedente da classe I da carreira de
Técnico de -Administração do Quadro
Permanente do Departamento, Admí..
nístratívo do Serviço Público, vago
em virtude da exoneração de Ney
Gomes Pereira, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo, Quadro do retendo Departamento.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1947, 126.0. da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUT!lA.

Adroaldo Mesquita da Costa.

DECRETO

N.o 24.253,- DE
DEZEMBRO DE 1947 .

Concede indulto a
. mários.

23 DE

delinqüent,es pri-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, XIX, da Constituição, e em co-memoração ao consagrado dia do
Natal,
.
Considerando que as medidas de
clemência, além de serem da tradição
brasileira, constituem, sob aspectos
vários, elemento de readaptaçâo social dos condenados primários, observades, em sua, concessão, as mdíspensáveís restrições decorrentes da natureza do crime e da personalidade do
criminoso, ou contraventor;
Considerando que o indulto é periodicamente reclamado pela oplmão pública, e pelo próprio Poder Legislativo, ao qual têm 'sido apresentados diversos projetos de lei no sentido de
conceder-se medida geral de clemência aos condenados, desde que não pe·
.rígosos à sociedade;
Considerando, ainda, existir, no Código Penal, urna categoria de sentenciados -. os condenados a mais de

EXECUTIVO

dois e' a menos de três anos de detenção ou reclusão,. os quais não gozam
nem do sursis, nem do üvramento
condicional, opinando os estudiosos
ser remédio, para tais casos, a coucessão da graça aos que por outro
motivo não desmereçam da confiança
do Estado;

°

Decreta:
Art. L° São indultados todos os
condenados, até 30 de novembro, par
crimes comuns e militares, a pena não
excedente a três anos de prisão, ainda que .em virtude de sentença mão
transitada em julgado, desde que primários, sem que lhes haja sido declarada a periculosidade, e não constem, de seus assentamentos' penitenciártcs, faltas. graves ou' mau procedimento.
§ 1.0 Os condenados a pena de reclusão, satisfeitas as demais condições
dêste . Decreto. só serão atcançadcs
pelo indulto se já tiverem cumprido,
no mínimo, m-etade da pena,
§ 2,° Quamdo houver sido declarada
a periculosidade do condenado, êste
indulto só o beneficiará:
a) se a medida de segurança detentiva houver sido convertida 'em liberdade vigiada;
bl se o Juiz, nos têrmos da lei, declarar cessada a periculosidade .
árr. 2.° São, também, indultados os
contraventoresvprtmártos. desde oue
de seus assentamentos penitenciários
não constem notas. desabonadoras .
Parágrafo úeuco. O indulto abrangerá a medida de segurança detentiva.
Art. 3,° O presente Decreto aplicase às penas de multa, impostas isolad~ ou cumulativamente, desde que
nao excedam a Cr$ 1.000,00 (um mil
cruzeiros) .
Parágrafo umco , Quando a multa
exceder ao limite previsto neste artigo. o condenado só se b-eneficiará do
indulto se, cumpridas as demais condições dêste Decreto. a satísí azer . em
tempo, ou dela rôr exonerado de acôrdo com a legislação vigente.
Art. 4.° Os Conselhos Penitencíários do Distrito Federal; dos Estados
e dos 'I'erritórios.P'ederaís, nos têrmos
do artdgo 741 do Código de Processo
Penal, farão ao Juiz competente a indicação dos condenados que preencham as condições estabelecidas neste
Decreto.
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Art. 5.° O presente Decreto entra
em vigor no dia 25 de dezembro, revogadas as disposições em contrárte.
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro
de 1947,'126.° da Independência e 59. 0
da República.
EURICO

G. DUTRA.

DECRETO N,o, 24.254 -

DE

O Presidente da República, usando
da autorização contida na L2i n.? 163,
d~ 4 de dezembro de 1947, e tendo ouvido o Tribunal de Contas. nos têrmos
do art . 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único - F'ca aberto ao Conselho Nacional do Petróleo o crédito
suplementar de dez milhões e quinhentos mil cruzeiros (OrS
.
10,500. üOO.OO)em -refôrço da Verba 3
-- Serviços e Encargos. do Anexo número 9 C,O vigente Orçamento Geral
da República (Lei n.v 3, de 2 de dezembro de 1946), a saber:

SERVIÇOS E

ENCARGOS
Consignação I -

G. DUTRA .

Corrêa e Castro

26 DE

DE 1947

Abre ao Conselho Nacional do Petróleo. o crédito suplementar de CrS ...
10.51,;0.000,00, à verba que especitica.

VERBA 3 -

trata o Decretolei n.v 1.143, de 9
de março de 1939.
10.500.000,00
Rio tipo Janeiro, -26 de dezembro de
1947, 126° da Independência e 59° da
Repúbllca ,
EURICO

Adroaldo Mesquita da Costa.
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Diversos

S/c. 50 - Serviço de sondagem
'a) Para despesas de
qualquer natureza
com os serviços gerais ce. sondagem,
inclusive
para
GCLCrer às de que

DECRETO N." 24.255
DEZEMBRO DE

1947

DE

26 DE

Altera, sem aumento de despesa; a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerório-mensalista da Diretoria de Engenharia do Ministério
da Aeronáutica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1. ° Fica alterada, .ia forma
da relação anexa, sem umento de
despesa, a Tabela vumértca Oi-diria de Extranumeráric-mencaüsta da
Diretoria dé Engenharia, do Ministério . da Aeronáutica.
Art. 2. ° í1::ste Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se ao disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1947, 126. ° da Independência e 59. °
da República.
c

EURICO

G.

Armando

DUTRA.
T1·ompows~Y.

IvUNISTl5;RIO DA AERONAUTICA

~
ee

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Tab'eza Numerica Ordinál,'ia

Situação proposta

Situação atual
I
Número I
do
funções

I

Referência

Séries Funcionais

Tabela

Número
de
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DECRETO

N.o 24.256 DE
DEZEl'IiBRQ DE 1947

00

27

PODER

DE

da autorização contida na Lei n.? 130,
de outubro de 1947. e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, nos têrmos do
art. 93, do Regulamento Geral de
cont~bilidade Pública, decreta:
Artigo único - Fica abato. pêlo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de, duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000.00) para pagamento
do auxílio concedido ao Colégio Brasileiro doê Cirurgiões, na conformidade
do d-isposto no art. 1.0 da referida
Lei n.? 130, de 30-10-47, a fim de ocorrer às despesas. (Serviços e Encargos)
do. IV Congresso Intermerlcano de
Cirurgia, que se realizou nesta Capital
no mês de setembro do corrente ano.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1947, 126.° da Independência e 59. 0
ua República.
EURICO G. DUTRA.

da República (Lei n.s 3, de2 de dede 1946).
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1947, 126,0 da Independência e 59.0 d-a
República.
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EURICO G. DUTRA.

Clovis Pestana.
Corrêa é Castro.

DECRETO

N ~ 24.258 D'lJ 29 DE
DEZEMBRO re 1947

Autoriza a Ccmmarüuo Itat:g Petróleo, Asfalto e lKineração a lavrar jazida âe arenito betuminoso - classe
IX - no musucípio de Guaroí, Es~
tudo ae são Paulo.

O Presidents na República usando
da atrtouiçâc que lhe confeee o artigo 87 -túme .:o I da Constrtuição, e
nos têr-nos dos Decretos-leis números
1 985 de 29 de taneirc de 194.Ú <Código
de Minds). e 5::~47, de 12 de rcwrcíro
de 1943 decreta

Art , o Fica nutortzada ~ Companhia Itatíg. Petróleo Asfalto e Mineração a lavrar jazida de arenito betuminoso - classe' IX
em uma área
da 1.0',!l' ha (roi, hectares) sttuada no
.munícíp.o de Guaroí contar, ô, do 'I'atuí. Estado ae São Paulo e delimítada
por urr polígono mlsvílíneo aue tem
um vé-t.ce
margem esquerda da roõovía que liga Guarcí a Cerradc e distente 7:l0m (setecentos metros) contados, no sentido 'de Guazoí para Cerra..
do da conte existente na citada rodovia sôt-re o rio Arem Branca. e cujos
lados, D partir dêste vértice têm os seguintes comprtmentos e ruTIIOs megnét.cos 770 rc (setecentoa .e setenta
metros) 72c I'~E (setenta e ar.ís graus
norneste) : 1.52[, m (r.ril quinhentos e
vinte metros) tI::'o NVv- rdezcito graus
noroastcr- 7.Ó2C m (sete m!r e vinte
metros) 72° SW (setenta e -tcís graus
sudoeste); 690 f i (seiscentos e noventa
metros) 18° SF cdezo-to gr-aus sudeste) ; 4;,H~ m cq-iatrocentos e v'nte metros) , 72° NE (setenta e deis graus
nor-ieste' ' 870 m (oitocentos e setenta met:os) 340. SE (trinta e quatro'
graus -t.deste-. 5 020 m (cinco mil e
vinte metros) 720 NE (setenta e dois
graus nordest~)· 400 m (quatrocentos
metros) seguindo o. Tt.. rso dr córrego
Manoel Thomaz para montante; 500m
(quinhentos metros), 72." NE (setenta e
uois graus noroeste) '350 m (trezentos r. o.nqüenta metros) pela margem
esquerda- da estrada de rocagem de
j

à

Clemente Mariani.
Corrêa e Castro.
DE.

4711

z~r.nbro

Abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$
200.000,{)0 para atender ao pagamento do auxílio concedido ao Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, a fim de
ocorrer às despesas do IV Congresso
Interamericano de Cirurgia, realizado nesta Capital no mês de setembro
do corrente ano".
O Presidente da República, usando

DECRF;TO N.O 24.257 -

E~CUTIVO

DE

DEZEMERO DE 1947

Abre ao Ministério da Viação e Obras
Públicas o crédito suplementar de
Cr$ 2.008.800,00, à conta da aotação que especifico.

O Presidente da República, usando
da autorização contida .na Lei n." 142,
de 20 de novembro de 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 92 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública,
Resolve abrir ao Ministério da Viaçâo e Obras Públicas o crédito suplementar de Cr$ 2.008.800,00 (ôoís milhões oito mil e oitocentos cruzeiros),
em refôrço da Verba 1 - Pessoal,
Oonsígnaçâa II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 06 _ Diaristas,
04 - Departamento de Administração,
06 - Divisão do Pessoa-I, do Anexo
n.c 22 do vigente orçamento. Geral
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ATOS

DO

PODER

Cerrado para Guaroí até o vértice
de 'partida.
Art .... ,0 Esta autorização
outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Mínaa.
~
. Art. 3.° A autortzaçâo de lavra terá
por títu.o êste Lecreto, que será transcrizo no livro nróprto do Conselho Nacional do Petróleo, apos o pagamento
da -axa de OrS lC.OQO.UO rdes. mil cru.é

zeiros) .

An.. 4 o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ae Janeiro, 29 de dezembro de
1947

i~·'ti o

da Indepenoência e 59.0 da

Repúbüca..
EURICO G. DUTRA

Adroaldo Mes,JUita da Costa

DECRETO N' 24.259 -

DE

29

DE

DEZEMBRO m~ 1947

Declara de utíuaoâe pública para âeeaprooriacâo pelo Departarr enio Nacional de Es~'adas de RO.lagem, a
área de terreno situada nos Iâ umicusios de Duque de Caxia" e Nova
lçuacu; no ESi.ado do .Rio ce Janeiro, nece8sária à construção da Va~
rumte Rio-Petropolis,

O Presídent e .tn República usando
da atrrbuição qUE lhe confere o artigo 87, inciso L, da Oonstítuiçâo. e tendo em vista o disposto no artigo 5.°,
letras h, i e j, do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21. de junho' de 1941, decreta:
Art. 1 o Fica declarada de utilidade
pública, para desapropriação pelo Departamento' Nacional de Estradas de
Rodagem, a área de terreno de. aproximadamente, 118. 199,26m2, situada
nos Municípios de Duque de Caxias e
Nova Iguaçu, no Estado do Rto de Janeiro necessária à construção da Variante Rdo-Petrópolts 'e representada
nas plantas 'que com êste baixam, devidamente autenticadas.
Art , 2 ° Caso a desapropriação venha a efetivar-se mediante acôrdos
prevalecerá a avaliação reahzada pelo
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Art. 1.° Nos têrmos do artcgo 15, do
Decreto-lei n.' 3.365, de 21 de junho de
1941 e parágrafo único ao artigo 1.0 do
Decreto, lei '1/' 4 152, de 6 de março
de 1942 é declarada a urgência da desaproprraçâo, ficando o Depat tamento
Nac-onal de Est-adas de Rodagem autorizado a efetivá-la.

EXECUTIVO

.Art . 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em <cntrárto.
Río de Janeiro 29 de dezsmbro de
1947 126.° da Independência, 59.0 da
República .
EURICO .G.

DUTRA

Cunns Pestuna

DECRETO N.' 24.260 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1947
Aprova, com motiiticaçõee., as alterações introduzidas nos estatutos da
Sícieâaâe Cooperativa de Seguros do .
Sindicato dos Comerciante. xecccdistas do Rio de Janeiro, Responsabilidade Limitada, inclusive mudança de nome.
.

Não foi. publicado ainda no Diário
Oticiçl- por falta de pagamento.

DECRETO

N,'"' 24.261 DEZEM:dRO DE 1947

na 29

DE

Incumbe ao Departamento Nacional
do Trabalho e às Delegacias Reoionais ao Tratníno do Mini::;tério do
Trabalho, tiuiústria e Comêrcío. o
exame e a eouoiõo do -procíemc. do
âéeem.préço no vais e dá outras providências.

O Presidente de República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. decreta;
Art. 1.0 Fica atribuído ao Departamento Nacional do 'I'ranatho no D'.,;·
trito Federal, e às Delegacia, Reginnais do Trabalhe nos Estados o exame e a solução do desemprégo no país.
Parágrafo únicc.. Os cervíco das Delegacias Regionais do 'Trabalho decorrentes dêste Decreto entrosar-se-ão
com os do Departamento Nacional do
Trabalho, cujo Diretor Geral os supermtenderá..
Art. 2.° Os órgãos mencionados no
artigo anterior poderão dentre do ãmbito próprio, articular-se com qualquer
órgão oficial ou não, inclusive autarquias e sociedades de economia mista.
Art. 3.° O Departamento Nacional
do Trabalho, orientado pelo Ministro
de Estado do Trabalho, Indústrta e
Comércio, dever-á situar a solução do
problema do desemprêgo dentro dos
quadros da economia nacional aproveitando os pretendentes a emprégo

A'lOS

DO

:PODER

de preferência no loca; de sua residência ou de sua erradicação definitiva.
Art. 4.° Serão instituídos registros
de desempregados que aceitarão ínscriçõe:::, submetendo os candidatos a
empreso a exame médico, a testes de
seleção e outro"> que rôrem julgados
indispensáveis, procedendo-se ao aproveitamento de acôrdo com d rigorosa
ordem de cotocacão em tais registros.
Adi. 5,° O aproveitamento dos candidatos selecionados e examinados farse-á uma única vez, perdendo o direito à inscrição ou a qualquer reclamacão acuêle que, aceitando o emprego
ôferec{do não entrar 'em exercido ou
dele foi dispensado.
Art. 6.° A deslocaçâo dos candidatos
a emprêgn fora da zona a que estiverem radicados ou em que residam,
para outra, será atendida quando no
interesse das fontes empregadoras ou
de atividade permanente e assumindo
aquelas- fontes, no prímeirc caso, o
comprormsso das despesas de transportes e do provimento de subsistência ínícial ,
Art. 7.° Não serão dispensados os
candidatos a emprêgu de qualquer das
exígêncras de nabilttaçâo Usuais em
case de aproveitamento em cargo ou
função federal, estadual ou municipal,
bem como das fontes empregadoras
paruíciuares .
Art. ê.v Serão utilizados, para o fim
dêste Decr-eto, os registros já em uso
na Seção de Colocação de 'I'rabalhadores da Divisão de Orientação e Asslstêncía Sindical do Departamento
Naclona. do Trabalho.
Art. 9~o O Diretor Geral do Departamento Nac.cnal do Trabalho submeterá, dentro de trinta (30) dias a
contar da, data da publicação dêste
Decreto ao Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio para sua
aprovação em portaria, o projeto de
instruções para o exato cumprimento
do que se contém nos artigos anteriores.
Art. 10. :f:stt3 Decreto entra. em vtgor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
194'i, 126.0 da Independência E 59.° da
República.
EURIco G. DUTRA

Jl.lorvan

Figueiredo

I!;xECUTIVO

481

DEORETO N.' 24.262 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE.1947
Autoriza .a emprêsa "Fôrça e Luz de
Manhuassú, Limitada'" a elevar a
crista da barragem existente no rio
Jequitiba, município de ManhuMsú
Estado de Minas Gerais.
#

Não foi publicado ainda no Diário
OjiCia.l por falta de pagamento.
DEORETO N. 24.263 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza a Emprêsa Elétrica Orion de
Barretos, Sociedade Anônima, a
construir uma linha de transmissão,
entre a localidade de Altair no município de Olímpia e a sede do mu~
nicipio -de Guaraci, no Estado de
São Paulo.
-

Não foi publicado ainda no - Diário
Oficiq,l por falta de pagamento.

DECRETO N.o 24.264
Ainda não foi publicado no Diário
Ojicial.

DECRETO N.' 24.265 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1~47
Outorga à Prefeitura Municipal de
1VIaricá concessão para distribuir e
tornecer energia -elétrica na cidade
de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, utilizando usina térmica.

Não foi publicado ainda no Diário
Oticiat por falta de pagamento.

DEORETO N.' 24.266 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza ti Companhia Taubaté tndustrial a construir uma unua de
transmissão para suprir de energia
elétrica a prejeitura Municipal de
São Luiz do Paraitinça, Estado de
São Paulo.

Não foi publicado ainda no Dlá1'io
Otíciai por falta de pagamento.
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DO

DECRETO N.o 24.267 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza a Emprêsa Elétrica de Santa
Isabel a ampliar suas instalações
de produção,' transformação, transmissão e distribuição de enerçía elétrica no município de Santa .Tsabel,
Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
oti<cial por falta: de pagamento.

DECRETO N.' 24.268 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza "The São Paulo Tramway,'
Light anui Power Company, Límited"
a construir um ramal de trq,nsmis..
são que, partindo .da linha "Estação
Terminal Pirituba Subestação

Paula Sousa", vá à futura

suo-ee-

tação de "Agua Branca" na cidade
de .sõo Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Ojiciªl por falta de pagamento.
DECRETO N.? 24.269 DEZEMBRO DE

DE

30

EXECUTIVO

PODER

1'0 114, de 10 de" outubro de 1947, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. saoo Regulamento Geral de Contabilidade Pública decreta:
Art. 1. ° Fica aberto, pelo Ministério. da Agricultura, o crédito suplcmentar de Cr$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos cruzeiros) à Verba 1 ~ Pessoal; Consignação lU - Vantagens;
09 - Funções gratificadas; 04 - Departamento de Administração; 06 Divisão do Pessoal, do An.exo 14 do
Orçamento Geral da República para o
exercício de 1947.
Art. 2.° O crédito aberto par êste
Decreto destina-se a atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes da elevação da gratdflcaçâo de
função de Chefe da Seção do Fomento
Agrícola em Minas Gerais, nos têrmos
da Lei n. ° 114, de 10 de outubro ce
1947.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1947, 126. ° da Independência e 59. ° da
República.

DE

1947

Abre, pelo Ministério da, Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ ....
3.600,0{) à verba que especifica.

EmlICO G. Du'fRA.

Daniel de Carvalho.

o

Presidente da República usando
da autorização contida na Leí númeDECRETO N.? 24.270 -

Corrêa e Castro.

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1947

Aprova d tabela de gratificação, a título de representação, de que trata
o Decreto-lei n» 9.202, de 26 de Abril de 1946.

O Presidente da República,. usando da atribuição. que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2.° do
art. 15 do Decreto-Ieí n.9.202, de 26 de Abril de 19'46,
Decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, para o ano de 1948, a anexa tabela de 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 1948.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de Dezembro de 1947, 126.° da Independência.
e 59.° da República.
EURIco G. DUTRA..

Raul Fernandes.

ATOS

DO

DECRETO N. o 24. 271 ~ DE 30
DEZEMBRO DE 1947

PODER

DE

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial. de Cr$
2.346.045,00, para pagamento da
UNESCO.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 108, de 26 de setembro do corrente
ano, e tendo consultado o Tribunal de
Contas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmos do artigo 93, do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, resolve abrir ao Ministério das
Relações Exteriores o crédito especial
de dois milhões trezentos e quarenta
e seis mil e quarenta e cinco cruzeiros
(Cr$ '2.346.045,00), equivalente a
US$ 180.465,00, na base de crs 13,00
por US$ 1,00, para atender ao pagamento da. contrtbutção do Brasil para
a UNESCO, no exercício corrente.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1947,126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Raul Fernandes.
Corrêa

e

Castro.

DECRETO N.o 24.272 DEZEMBRO DE

DE

30

DE

1947

Abre ao Iâínistérío das Relacões Exteriores um creilíto de eis .....
3.400.000,00 suplementar. à verba
3, consignação 1, subconsignação
28, alínea 01, letra a).

O Presidente 'da República, usando
da uutorízaçâc contida na Lei número 83, de 30 de agôsto do corrente
ano, e tendo consultado o Tribunal
de Contas e ouvido o Ministério da
Fazenda, 110S têrmos do art. 32, do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, resolve abrir ao Ministério das Relações Exteriores o crédito de três, milhões e quatrocentos
mil cruzeiros (Cr$ 3.400.000,00) que
será automàtícamente distribuído ao
Tesouro Nacional, suplementar à
verba 3 - Serviços e Encargos, consignação I - Diversos, subconsígnaçâo 28 -: Recepções, excursôes,hospedagens e homenagens, 0-1 - Secretaria de Estado, letra a) - Recepçôes, hospedagens e demais 00menagens a serem prestadas a te-

483

ExECUTIVO

presentantes de governos estrangeiros e personalidades ilustres em visita ao Brasil _ do Anexo n. o 20
Ministério das Relações Exteriores, do orçament., de 1947.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1947, 126.0 da Independência c 59 o
da República.
.
EURICO

DUTR,~.

G.

Raul' Fernandes.
Corrêa e Castro.

DECRETO N.O 24.273 DEZEMBRO

DE

DE

1947

30

!lI:

Declara de utilidade pública, para
desapropriação pela néae de Viação Paraná-Santa Catarina, a área
de terreno necessária à ligação ferroviária de Joaquim Murtinho à
Fazenda Monte Alegre, no Bsuuio
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o :.\1'tlgo 87, Inciso I, da Oonstituíçào e
tendo em vista o disposto no - artigo 5.°, letras h e .j, do Decreto-lei
n .c 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utí.ídade pública, para desapropriação,
pela Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina, a área de terreno de ..•
199.500m2, pertencente à Fazenda
Pedra Branca, da estaca 2.299+ 12m
à estaca 2.498+18m, necessária aos
serv.ços da ligação ferroviária de Jcaquim Murtinho à .Fazenda Monte
Alegre e representada Da planta que
com êste baixa, devidamente autenticada.
Art. 2. 0 Nos têrmos do art. 15, do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941 e parágrafo único do
art. 1. o do Decreto-lei n. o 4.152; de
6 de março de 1942, é declar-ida a
urgência da desapropriação, ficando
autorizada a Rêde de Viação Par anáSanta Catarina a efetivá-la.
Art. 3.° O presente Decrete entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposrçces em
contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1947, 126.° da Independência 8 59. fi
da República.
.
EURICO

Clovis

G.

DUTRA.

Pest'.ma.
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DECRETO N.o 24.274 DEZEMlfRO DE 1917

DE

DO

30

PODER

DE

Abre, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito extraortiiruirio de C~'.3
8.809.500,00, para despesas com o
combate aos gafanhotos.

EXEClJT1\'O

o Decreto-Iei n. o 2.895, de 21 de de-

zembro de 1940.
Rio de Janelrov Sü de dezembro de
1947, 126. o da Independência e 59. c
da República.
r.JURICO

O Presidente da República, usando

de acôrdo com o art. 75, párágrafo
único, da mesma Constituição, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 94 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Artigo único. Fica aberto, pe.o Mj~
nistério da Agricultura, o crédito extraordinário de. oito milhões, oitocentos e nove mil e quinhentos cruze11'03 (Cr$ 8.C09.500,00)

nara aten-

der despesas de qualquer natureza
com o combate às nuvens de gafanhotos que estão assolando várias
regiões do Sul do país.
Parágrafo único. O crédito de que
trata êste artigo vigorará até o encerramento do exercício de 1948.
Rio de Janeiro, 3'0 de dezembro de
1947, 126. o da Independência e 58. o
da República.
EURICO

G.

~JTR.A;

Daniel de Carvalho.
Corrêa e Castro.

DECRETO N." 24.275 DEZEMBRO DE

DE

30

G.

DUTRA.

Clemente Iâorumi,
Corrêa. e Castre,

da catrfbulçâo oue lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,

DECRETO N.' 24.276 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n. o 15.721.

Não foi publicado ainda no Diário
Oticiçi por falta de pagamento.
DECRETO N.' 24.277 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n.o 15.722.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 24.278 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947.
Renova o Decreto n.o 15.723.

Não foi publicado ainda no Diãrio
Oficial por falta de pagamento.

DE

1947

Abre, pelo Ministério da Educação
e Saúde, o crédito especial .âe Cr$
24.000,00, para pagamento da gratificação de magistério ao Professor Valdemar Berardinelli.

O Presidente da República, usando
-da autorização contida na Lei número 134, de a ue novembro de 1947,
e tendo ouvido o Trfbunal de Oontas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚ~
blíca, decreta:
Artigo único. rica aberto, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de vinte e quatro
mil cruzeiros (Cr$ 24.000,00), para
atender ao pagamento da gratificação de magistério concedida a Valdemar Berardínelli, Professor Oatedrático, padrãoM, do Quadro Permanente do mesmo Ministério, relativa ao período de janeiro de 1941
tt dezembro de 1945, conforme dispõe

DECRETO N.' 24.279 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova

o Decreto n.o 19. ü77.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.O 24.280 - DE 30 DE.
DEZEMBRO DE 1947
Renota o

Decretc m:" 19.077.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 24.281 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Renova o Decreto n. o 19.492.

Não foi publicado ainda no Dtário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 24.282 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947

DECRETO N.O 24.287 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1947

Retifica o Decreto n.o 18.317

The São Paulo Tramway Light and
Pcnoer cs Ltd.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficiql por falta de pagamento.

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

DECRETO N.o 24.283- -- DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Autoriza o Ginásio Diocesano de Gcranhuns, no Estado de Pernambuco,
a funcionar como colégio.

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

DECRETO N.o 24.284 - DE 30 DE
DEZEI\1:BRO DE lN7
Autoriza o Ginásio Oriental, com sede
em São Paulo, a funcionar corno coIéçio,

Não foi publicado ainda no Diário
Of1ci(l,1 por falta de pagamento.

DECRETO N.' 24.285 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947

°

Autoriza
funcionamento de curso
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras do Instituto Santa Ursula,
do Distrito Federal.

Não foi publicado ainda no Diário
Djiciªl por- falta de pagamento.

DECRETO N.o 24.286 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1947
Dá nova denominação a estabelecimento' de ensino secundário.

DECRETO Nv 24.288 --

31

DE

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de crs
63.000,00, para atender aopagamento da disponibilidade do Embaixador
Francisco Cavalcânti Pontes de l/tIi~
rarula,

o Presidente da 'República, usando
da autorização contida 11:1 Lei n.? 172,
de 16 de dezembro de 1947, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas,nos
termos do art. 92 do Regulamento
Geral de Contabilidade, decreta:
Artdgo único - Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de sessenta e ues
nG cruzeiros -<Cr$ e,3.000,OO). à V'3:lia,
1., Pessoal - Consígnaçân VI -- Pessoal
adicto e em disponibilidade ---'. suoconsignação 29, Pessoal em dísponiblIídade - 04 - Departamento de Aà.ministração - 06 - Divisão do pes80a1 - , do Anexo n." 2":: do vigente
Orçamento Geral da República 0 ..eí
n.c 3, de 2 de dezembro de 194{j), para
atender ao pagamento da disponibi·
lídade do Embaixador Francisco Oavalcântl Pontes te Miranda, no CO"'~
rente exercício, revogadas as disPd, siçôes em contrário.

:k"1.io de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.<l
da República.
EURICO

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

DE

DEZEMBRO DE H;,~j'

G.

DUTRA.

Raul Fertuuuies,

Corrêa e Castro.
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DE

Abre ao Ministério das Relações Bxteriores o crédito especial de Cr$ ..
1. 000.000,00, para o fim que espe-

cifica.

O Presidente da República, usando
da. autorização contida na Lei 11,° n.
de 20 de agôsto do corrente ano. e
tendo consultado ~ Tribunal de Contas e ouvido o Ministério da Fazenda,
-nos têrmos do art. 93, do Regulamento
Geral de Contabilidade Publica, resolve
abrir ao Ministério das Relações Exte-

riores, o crédito especial de um milhão

de -cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), para

EXECu""TIVO

ocorrer às despesas da viagem do Presidente Eurico Gaspar :C __ tra, e comítdva, às fronteiras do Brasil com a
Argentina e com o Uruguaí, por ocasião da inauguração da Ponte Internacional Uruguaíana-Paso de los Libres e da assinatura do convênio p-u-a
estudo e construção da Ponte Inter.
nacional ouerai-Arttaes.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1947. 1~6,o da Indepenaêncía e 39 11
da República.
EURICO G. DUTRA.

Raul F ertumâes .

corréa c Castro,

APENSO
Figuram neste apenso:
I -..,.- Os decretos que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados depois do segundo dia útil do 4,0
trimestre de 1947.
l l - as reproduções publicadas no 4.° trimestre de 1947.
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DECRETO N,o 21.908
D_E 8 DE:
OUTUBRO DE 1946
outorga _à Preteitura Municipal de
Passa Quatro - Esta.do de lviinú.-S

Gerais, autorização de estudos para
realização

dos

trabalhos

aecessu-

rios ao aproveitamento de enenna

hidráulico, da cachoeira de Ltsunuifé, situada no Rio Lourenço l'elh(;,
Município de Virgínia ......:.. Es1;a,~o d'3
Minas Gerais.

o Presidente da Repúohca. usando
da atribuição QUE lhe conte-e o &1'tigo 87, item 1, "da oonsn-vtcãc.
Considerando o requerido pela PrEfeitura Municipal de Passa QUJ,tro,
e tendo em vista o disposto no artigo 9.° do' Decreto-lei n." 852, de 11
de novembro de 1938.
Decreta:
Art. 1.0. E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Passa Qt:8. tr o .- Estado
de Minas Gerais, autor-zaçâo de es...
tudos, pelo prazo de -un (1) ano,
para realização dos ta-aca.hos necessários à organização do projeto a que
Se refere o art. 2.° .to Decreto Estadual '!l.1I 723, de 7 de janeiro de
1937.
§ 1.0 A autorizada responderá pelos
danos causados a -teraelros, na forma
do disposto no art. 'lG do Decretelél n.v 352. de 11 de nove-mbro de
i.:ol38.

§ 2.° o prazo determinado para R
realização dos estudos poderá ser
prorrogação PO, ato do Ministre da

Agricultura, ouvida a Dlvisâc 'de
Águas do Departamento e.actcnei da
Produção Mineral.
Art. 2.°. O presente decreto entraem vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1946, 125.° da Independêncln e 58.° da
República,
EURICO G. DU'XIU••

Netto Campelo Junior.

DECRETO N. ° 22.478
,

JANEIP.O DE

1947

DE

20

DE

Retifica o art , LOdo Decreto núme1'0 16.980, de 25 de outubro de 1944.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n. ° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. c Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do Decreto número
dezesseis mil novecentos e oitenta
06.980), de vinte e cinco (25) de
outubro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), que autoriza
o cidadão brasileiro João Briscla a
pesquisar a-rgila, calcáreo, folhelho
argiloso, minérios de cobre e associados em terrenos situados no Díst.rito de Guapu.ra, Município de Capão Bonítc, Estado de São paulo, o
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qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro
João Brfsola a pesquisar argila, calcáreo, folhelho argiloso, minérios de
cobre e associados em terrenos aítuados no Distrito de Guapíara, Munícípíc de Capâo Bonito, Estado de
São Pvalo, numa área de quinhentos
hectares (500ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a seis-centos e cinqüenta metros (65Qm) ,
no rumo verdadeiro sul (8) do cruzamento da estrada da Capela da
Boa Vista ou Capela do Alto com
a estrada estadual que vai de São
Paulo a Guapíara, e os lados divergentes do vértice considerado, têm:
seis mü ' duzentos e cinqüenta metros . (fi.250m), nove graus e trinta
minutos sudeste (9° 30' SE) ; oito-centos metros (800m), oitenta grana
e trinta minutos nordeste (800 30'
NE) rumos verdadeiros.
Art. 2. o O titulo 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. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
1947. 126. 0 da Independência e 59. o
da República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel

Carvalho.

'DECRETO N.o 22.772 DE 1947

de

DE 19 DE MARÇO

.

sem: efeito o Decreto nú1nero
21.740,·de 30 de agôsto de 1946.

Declara

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ert.. 87,
n.c I j 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 D. N.
-P. M. 5.625-40, decreta:
Artigo único :-Fica sem efeito o
decreto número 'vinte e um mil setecentos e quarenta (21.740), de trinta
(30) de agôatovde mil novecentos e
quarenta e seis (1946). que retifica o
artigo primeiro (1.0) do Decreto número- dezesseis mil quatrocentos e onze
(16.411), de vinte e três (23) .de agôsto

EXECUTIVO

de mil novecentos e quarenta e quatro
(1944) .

Rio de Janeiro, 19 de março de 1947,
126.0 da Independência e 59.0 da República.
EURICO G. DUTR'\.

Daniel de Carvalho.

DECRETO

N. o

22.820
1947

DE

2B

DE

MARÇO DE

Retifica o art. 1.'0 do Decreto nú-.
mero 20.703, de 8 de março de
1946.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, rla 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 vinte mil setecentc- e três ( ....
20.703), de oito (8) de março de mil
novecentos e quarenta e seis (1946),
que autoriza a cidadã brasileira Messias de Assis Machado a pesquisar
mica e associados no Município de
Itamarandiba, Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica f',utorizadaa cidadã
brasileira Messias de Assis Machado
a pesquisar mica e associados em
terrenos situados no lugar denominado Taquaruçu, Distrito de Oarbonita, Município de. Itamarandiba,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e s-ís hectares, trinta
e três ares e vinte e seis centiares
(46,3326 ha) , delimitada por un:t paralelogramo que tem um vértáce a
trezentos e trinta metros (330m), no
rumo magnético cinqüenta graus noroeste (500 NW) da barra do córrego
'I'aquaruçu, afluente pela margem
direita do' córrego Serra Negra, e os
lados divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos
e trinta e cinco metros (535m), dez
graus noroeste (100 NW); mil metros (1. OOOm) , cinqüenta graus nordeste (500 NE) .
Art. 2. 0 A presente alteração de
Decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista no art. 17
do Código de Minas.
Art. 3. 0 Ficam mantidas as demais disposições J8S artigos do re-

ATOS

DO

PODER

ferido Decreto, que passam a fazer
parte mtegrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1947, 126.° da Independência 59.° da
República.
EURIco

G.

DUTRA.

Daniel de Carvalho.

DECRETO N.o 23.093 -'MAio

DE

DE

26

DE

1947

Autoriza eetrcnqeiro a adquirir terreno
de marintus que menciona, situado
nesta Capital.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição e
tendo em vista O' disposto no art. 205
do Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artígo único. Fica o Sr. Artur Ferreira da Costa, de nacionalidade portuguêsa, autorizado a adquirir o domínío útil do terreno de marinha situado na rua da. Gamboa, benéfíciado com o prédio n.« 279, da mesma
rua, nesta Capital, de que trata o
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.o 222.988, de 1946.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1947,
126.0 da Independência 'e 59.° da República.
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lei n.? 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasileiro Américo Marques da Costa
Filho, pelo Decreto número dezenove
mil quatrocentos e vinte e três (19.423),
de quatorze (14) de agôsto de mil no-vecentos e quarenta e cinco (19451 ..._
para pesquisar baritina e associados
no município de Cerro Azul, Estado
do Paraná.
Art. 2.0 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 Dívísão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 11 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

(N.o 14.223 -

Daniel de Carvalho
12-11-47 - Cr$ 119,30).

DEORETO N.o 23.679 -

DE 16 01-:
SETEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre a reiotaçõo do
tério da Marinha.

Minis-

o Presíüente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituícâo. decreta:
. .

EURICO G. DUTRA.

Corrêa e Castro.

DECRETO N.o 23.648 - DE 11
SETEMBRO DE 1947

DE

Renova o Decreto n.o 19.423, de 14 de
açósto. de 1945.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Deereto-Ieí
n.c 1.935, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra o, do art. 1.0, do Decreto-

Art. 1.0 Para efeito de lotação ,,,
relação das repartições atendidas pelos cargos dos Quadros Permanente
e Suplementar do Mtmstérro da "v1:1rin ha é a seguinte:
1 _ Gabinete do Ministro;
II - Estado Maior da -Armada:
IH - Secretaria da Marinha;
1v - Arsenal de Marinha da Ilha
nas Cobras;
V - Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro;
VI - Comissão de Estudos de 'I'orpedes:

VII - Comissão de Administração
_ Tombamento dos próprios Nacionais;

VIII -

Base Naval de Natal;
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IX - Diretoria do Armamento;
X - Diretoria de Engenharia Naval:
XI - Diretoria do Ensino Naval
~<- órgãos sediados no Distrito Federal;
. XII a XVI - Diretoria do Ensino
Naval =- Estabelecimentos nos Ds-

de Pará, Bahia, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, São Paulo, ceará,
Maranhão,
Espírito Santo, Mato
Grosso, Alagoas, Paraíba, Paraná.
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe;
XLIII _ D. :1\1. M. - Capitania
Fluvial dos Portos do Paraná}

ta~J.I)E;

Fluvial dos Portos do São Franctsco
- órgãos na Sede;
XLV e XLVI - D. M. M. - Capitania Fluvial dos Portos do São
Francisco - Agência em Juazeiro e
Barra;
XLVII - Diretoria de comunica-

X"nI -

xvr-.;;r. -

Diretoria de Fazenda;

Diretoria

de

Martnh';

Mercante <Sede);
XVIII - A - D. M. M. -"Ca-pi-

tania. dos Portos do Distrito
e Estado dl' Rio de Janeiro (Especial) ;

1;'e(t;~~'&J

Sf;<í.e

XIX a XXIV - D. M. M. - oapltanía dos Portos do Distrito >:,"ed\~
ral e Estado do Rio de Janeiro (Especial) - Delegacias e Agências no

Estado do Rio;

XXV - D. M. M.
Capitania
dos Portos do Amazonas e Acre (L e,
classe) - órgãos na Sede;
XXVI - D. M. M. - Capítams,
dos Portos do Amazonas e Acre (l.a
classe) - Agência em Pôrto Velho
(Território de Guaporé) ;
xxvn - D. M. M, _ Captvama
dos Portos do Estado de Pernambuco (l,a classe);
XXVIII a XLII - D. M. M.
Capitanias dos Portos dos Estados

XLIV -

õaprtanía

D. M. M. -

ções:

XLVIII ---' DIretoria de Hídrogra-

fia e Navegação;
XLIX ---.,. Diretoria do Pessoal da.
Armada;
L - Diretoria de Saúde Naval órgãos sediados no Distrito Federal:
rI Diretoria. de Saúde Naval Sanatório Naval em Nova Fríburgn;
LU - Auditoria de Marinha;
LIII - Tribunal Marítímo;
LIV a LVIII - Distritos Navais.
Art. 2.0 Fica aprovada a
rotação
numérica dos Quadros Permanenre :
e Suplementar do Ministério da Mat-inha, com 2.424 cargos, sendo 2.083
na Iotaçâo permanente e 341 na 10tacao suplementar e- com a seguinte
distribuição;

Lotação
PenTI. Sup ,

I ~ Cargo" .ísolados, de provimento em conussao:

Chefe da Divisão do Pessoal Civil .. ;
Diretor . . . .

.

.

Total

1
3
4

II .- Cargos isolados, de. provimento efetIVO:
Adjunto: de Procurador. .
.
Advogado (T .M.) -. . ..........•.................•
20
Advogado de 2. Entrância (J.M.)
.
.
Auditor de 2. a Entrância (J. M.)
Chefe de Portaria
.
;
.
Oonsulttor .Iurídíco . .
Escrivão de 2. a Entrância (J'.M.)
.
Instrutor . . . .
;
'.'
.

2
2
2
·1
2

2

Juiz (T.M,)

.

6

Mestre
_
Oficial de Justiça . .
Oficial de Justi-ça de 2. a Entrâncía (J.M.)

.
.
.

2
i

6
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Lotação
Perm. Supl ,
Operário da Escola Naval ..
Procuracor

('T.1\1.)

~

....

2

o o • • • • o •• o ' o . o o. o

Professor de Música .
J.
Promotor de 2. Entrância lJ.M.)
Secretário
Tesoureiro
.
o o, o

II

o o o o' o. o o o o o o ••

o ••• •

o •••••••••• o •

.

u

o o •

o ••• o •

o •

o •• o o •

o o •

1

o "

"

o

o o o ••• o o o o ••••••••• o ••• o •••• o ••• o •••••••••
o o o •••• o o o •••••••••

Total

25

o

IH - Cargos de carreíra :
Almoxarífe

o ••• o o ••• o o •• o o o •

Arquivista .
Continuo
Desennísta
Desenhíst.a-auxíliar .
Engennerro
.
Escriturário .
..
Faroleiro .

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

Poguísta

o

• • • • o o o . o"

O'

o

o

••

o o, • • • • • o.' o o • • • • • o • • • • •

o •• o ••••••••

..

lvlecânlco.
Motortsta
OnCUl,.!, Administrativo.
o •• o •

..

o •

• •

•

•

•

•

•

O"

o o, ••

o •••• o •
•

..

•

O'

o ••••••

•••••

•

o •• o o ••• o o •

o

o ••••
o o

,~

370

o o o ••

r.

o •• o •••• o ••• o •• o •
O'

o ••• o o •••••••••

75
230
480
65

4D

lO

o o • • • • • • • • • • o •• o •

74

o o •••• o o o ••••• o' o o o o • • • • • • • • •

25
21"

o o ••••••••• o o o •• o o •••••••••••••
o ••• o o •• o o •• o •

Total

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 •

Operàrro ne Imprensa . ."
Operário de Rádio . .
Patrão .
..
Servente
'I'ecnologtsta
.
o

lü
10
2- n
150
120
.0
138

o ••••••••••••

Operarlo de Armamento .
Operàrro de Arsenal . ..

O'

O"

o o •• o • • • • • • o •• o o •

;

o. o

14

o o •••

o o o ••• o •• o o o o o o o. o o o

o o ••• o o •• o o •

Guarda de Polícia.
Maqumísta-Marftdrno
Martnheiro

10
II

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 •

7

o o •

2.054

o

IV - Resumo:
Cargos isolados de provimento em comissão
Cargos isolados de provimento efetivo .'
Cargos de carreira

4

o •• o' •••••

Total

27

25
2.054

314

2.083

341

--r
Art 3. ° Fica aprovada, na forma da relação anexa, a distribuição dos
cargos, constantes do artigo anterior, pelas repartições a que se refere o
art.. 1. o dêste tdecreto ,
Art. 1. o Nas carreiras em que houver, símultâneamente, lotação permanente e suplementar, os claros que se verificarem na lotaçã-o suplemental' não poderão ser preenchidos.
Art. 5. o :E:.:;te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 dê setembro de 1947, 126° da Independência e
59° da República.
o

EURICO

G

o

DUTRA

Sylvio de Noronha

ATOS
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EXECUTIVO

Lotação numé1'ica das 'repartições atendidas pelos quadros permanente &
sU1JZernentar do Ministério da Marinha, a que se refere o art. do Decreto n,o 23.679, de 16 de setembro de 1947.

I -

GABINE'IE DO MINISTRO

Conselho do Almirantado

Cargo isolado, efetivo:

Lotação
Perro.
suo).

Consultor Jurídico
oaraos de carreira:

1

Escrítui ária
servente '

.
.

Total

1

2.

2.

Edifício do Ministério

Cargos de carreira:
Gl:arda de Polícia
Servente

.
.

2

2.

Total

2.
Garage do Ministério

Cargos de carreira:
Motorista.
Servente

'

.

fi

1

Total

Serviço de Documentação
Cargo') de carreira:
Servente

.

Total

3

3.

portaria do Gaõinete
cargo de carreira:

Continuo

,

,

Total
II -

1
ESTADO MAIOR DA ARMADA

Estado Maior
Cargos de carreira:

Servente
Totai

,'.,

, .. ,

.

2.

2.

ATOS

DO
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PODER

Escola de Guerra Naval

Cargos de carreíra ;
Desenhista
O'fcíal administrativo
Servente

,...
,

.
.
.

1
1

3

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

Total

2

3·

Estação Central Radiotelegráfica

Cargos de carreira:
Escriturário
'I'ecnologista . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

12

Total
In

-

SECRETARIA

DA MARINHA

Secretaria
Cargo isolado, em comissão:
Diretor (8. M.)

Cargo d2- carreira:
Contínuo
Oficial administrativo

,

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

Total

','

.

1

.
.

9

5

.

~

10

5·

Arquivo da Marinha

Cargo isolado, em comissão:
Diretor
........................................• ,
Cargos de carreira:
l'-rquivista
.
Oficial administrativo
.
Servente
.

I

5
3

1
9

Total
IV - _ARSENAL

DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS

ArSenal

Cargo de carreira:
Desenhista-auxllíar
Engenheiro _~
,..............................
Maquinista marítimo
:.

l.

7
;)
13

Total

Deportametito de Artilharia
Cargos de carreira:

mmosanre

Operário de Arsenal

TotaI

-

','

,

.

1
1

2

I

·496

ATOS
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PODER

ARSENAL DE M:\RINH!\. DO RIO DE JANEIRO

Cargo ísctado. efetivo:
Lotação
Perm.
Supl.

de Portaria

Ohr-fe

1

.cargos de carreira:
Almoxarífe .
Desenrust.a .
Deser.msta-a uxütar
Foguista '"
Guarda de Policia

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 •

40
';';j

o ••• o o o o o o' •••••

Marinheiro
Ofíctal Admlnístra uvo
Operário de Arsenal
Servente ..

o •••••••

'. .

Maquinista Marítrmo

Patrão

o •••• o o •

,,
,

o ••

o o •• o •

o

éJi)

H8

v
382

.0

660

,)

',u

Total
m: ESTUDOS DE TORPEDOS

VI __ CO~HSSÂO

.Oargos de carr'eíra :
Operário ãe Ars-enal

1

Desenhista

1

Totai
VII ~ COMIssAo DE AD'MINIST1UÇEiC E TOIl!BAl'!IENTO DOS PRÓPrllOS NH'lUNAlS

.Cargos de carreira:
Oncía.t Adnumstratlvo
SerVente ,
.

,

.

Total
VIII -- EASB NAVAL 'DE ~.'\1'AL

-Cargos de ca rretra:
Servente

,.-

.

Total
IX -

nmEToRIA no ARM....M:ENTO

-Oargos de carreira:
Aímoxartfe ......................••.... ,
Oont.muo
...................•... ,
,

.
.

,

Deecntnst-s
.......................•...... ,.,
.
Desenmsta-auxf ltar
,
" .. , .
Escriturário
.
,,
,
'.'
.
Foguista.
,
,
'.
Guarda de Policia
,
.
Maquimsta Marrtnn o
.

Marmneíro .'

. .. .

Oftcisu Anmínistratavo

,

Operário de Armamento .,
Patrão
..S ervente
'
o •••••••• ,

••• ,

,.".".,

,

•••••

,

•••

,

,

.

,

•••••••• , ••••••••••••••
d

'I'cta!

,

.
O"

•••••••••••

,

•••••

•

,

••

,

•

, ..• ', .•...................... ,

•
ti

•••••••••••••• '.'

ATOS
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DIRETúRlt\. DE ENGENHARIA

NAVAL

Diretcría

Cargos de carreira:
De-senhista
, .....................• , .....•
Desenhista-a uxtliar
.
Engennerro .,'
,
.
Escriturário .. . ...................................• _
onerar Admímstranvo
:
.
Teenoíogrsta . _
.
Servente
'
.
Total

. lotação
Perm. Supl.
1
1
1

•
1

1

8

Serviço Quinaco da Marinha

Cargos de carren a:
Tecnologista
Servente

,

.
.

'

5

Total
XI -

DIRE'fOln.~

D0 ENS!NC N,\VAL -

ÓRGÃOS SEUIADOS NO DISTRITO Fl!:DERAL

Díretorie

Cargos de carreira:
Arquivista ..............................••........•
gscnturárto
.
Oncíat Admlnístratívo
~.............•.....
Servente
.
Tot,l1

1

•
1

.
Escola Naval

Oargcs te.oíados, efetivos:
Mestre ,
Operário da Escola Naval
Secretário
Cargos de carreira:

-

Desenmsta

;

:

.
..
.

.

Desenhista-auxínar
.
Escrtturãrto ......................................•
Foguista .........................................•..
Maquinista Marítimo ...............................•
Marinheiro
4:
,.,
.
Ofíciat Admínístra.tívc
, .••..............•
Servente ..........................•...... ,
.
Total
Xll -

DIRETORIA DO ENSINO NAVAL BATISTA DAS NEVES

Cargos de Carreira:
Patrão
Servente . . .. .. .. .. .. . .. .
Total

ESCOLA ALMIRANTE

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

2
20

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

22

ATOS
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XIII -

DIRETORIA

no

no

PODER

ENSINO NAVAL -

EXECUTIVO

ESCOLA DE APRENDIZES-=

MARINHEIROS DA BAHIA

Lotação
,perro. n'.tpl.

Cargos isolados, efetivos:
Mestre

.

2

o· • • • • • o· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

Cargos de carreira:
Servente . .
Total ;

XIV -

DIRETOIUi'. DO ENSINO NAVAL _ ESCOLA DE APRENDIZESMARINHETI\05 DO CEARÁ

Cargo isolado, efetivo:
Mestre

,

_

,.
1

Total .

xv -

DIRETORIA DO ENSINO NAVAL _ ESCOLA DE APRENDIZESMARINHEIROS DE PERNAMBUCO

Cargo isolado, efetivo:
Mestre . .
Cargos de carreira:
Servente

.

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

1

.

4

5

Total

XVI -

DIRETORIA DO ENSINO NAVAL -

ESCOLA DE APRENDIZES-

MARINHEIROS DE SANTA cATARINA

Cargos de carreira:
Maquinista Marítimo
Servente

'

'

.
.

Total

1
2

1
XVII -

DIRETORIA

2

DE FAZENDA

Diretoria

Cargos isolados, efetivos:
Tesoureiro . .
Cargos de carreira:
Guarda de Polícia . .
Servente
Total

-

.
.

3

1
1

10

ATOS
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EXECUTIVO

Depósito Naval

Cargos de carreira:
Escriturário . ..
Foguista
Guarda de Policia
"
Marinheiro
Oficial Administrativo
Patrão . ..
Serven te . ..
o o o •

o

Lota-ção
Perm. S upl.
6
4
5

o o' • • • • • • • o •• o •• o •• o •• o •• o •••• o o o

••••• o o o •••••••••• o •

0.0

o •

•••••

o ••••••• :

o ••••• o : ••• ;

•• o •

••••• o ••••

9

o •

o o •• o o o ••• o •• o •• o • • • • • • • • • • o •

o

• • • • • • • • • • o: • • • • o o. o o o o o; o o o

1
2

o o o' •• o • • • • • • o o o o • • • • • • • • • • • o •• o o. o •• o. o o
o o •

o o •••• o ••••• ;

1
20

•••• o o o o o o o o •••••• o o o o o •

Tota! .

----

21

27
Imprensa N"yval

Cargos de carreira:
Almoxarife . .,
Escriturário . . ... ,....
Oficial Administrativo
..
Operário de Imprensa
Contínuo
Servente

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.

1
5
1
65

o •• o ••••• o •••

1
1

o o •• o o o o. o o •• o o o o o • • • • • o o • • • • • • • • • • •

3

o •• o •••

o •

o o

o o •••• o •• o o •• o •

o •

o

..

Total

5

72

XVIII -

DIRETORIA DA MARINHA MERCANtE

(Sede)

Cargos de carreira:
Escriturário
Oficial Administrativo
Servente
o

••• o •

Total . .
XVIII-A

~

;

o o •• o

o o •
o

o

5

o o o o o o •••••• o •••

1

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 •

2

o •

o' •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o •••

6

2

CAPITANIA DOS PORTOS DO DISTRITO FEDERAL E
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEDE

(Especial)
Cargos de carreira:
Arquivista
Escriturário
Foguista
.
Maquinista Marítimo
Marinheiro
....
Oficial Administrativo
Patrão

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 • • • • •

Total
XIX

1
12
3
4
6
1

1

2

2S

.1

D. M. M. CAPITANIA DOS PORTOS 'no DISTRITO
FEDERAL E ESTADO .co RIO DE JANEIRO (ESPECIAL)
DELEGACIA DE sxo coao DA BARRA.

Cargos de carreira:

Escriturário
Marinheiro
Patrão
...
Total

o' •••• o •• o ••••• o •••
o o •••• o o o •
O'

O'

o ••• o o o •••• o •• o •

o •

o •

o o •

o •

3
4

1

o •• o •• o • • • • • • • • • o • • • • • • • o •• o. o o • • • • •

7

1
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Lotação
Perm .

xx -

Cargos doe carreira:
Eccrtturárto
.
Marinheiro
,
.
Servente ............................................

-

'3
4

1
7

Total
XX!

SUpl.

D. M. 1'.'1:. CAPITt:.NIA DOS PORTOS DO DISTRITO
FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ESI'ECIAL)
DELEGACIA DE ANGRA DOS REIS.

·D. M. M. CAPITANIA DOS PORTOS DO DISTRITO
FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ESPECIAL)
AGÊNCIA El\l{ CABO FRIO

Cargos de carreira:
Escriturário

.

1

Martnheíro ...........................•••..........•

2

Total

XXII -

D.

.

M.

M: -

CAPITANIA

3

DOS PORTOS DO DISTRITO

n'DERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(ESPECIAL)

AGÊNCIA E]!I I1'ACURUSSÁ.

Cargos de carreira:

Marinheiro
Total

'.,'
,

, .. , .' ,

,

.

2

.

2

XXIII -D. M. M. CAPITANIA DOS PORTOS DO DISTRITO
FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANI;:IRO (ESPECIAL)
AGÊNCIA. EIVI llrtARAMBAIA.

oarsos de. carreira:
Marinheiro .,
,
Th~

XXIV -

,

,

.

2

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

2

D. M. M. CAPITANIA DOS PORTOS DO DISTRITO
FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ESPECIAL)
AGÊNCIA EM PARATI.

Cargos de carreira:
Marinheiro
Total

,,:

"
,

·

,., .. ,.

2

.

2

1

ATOS
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EXECUTIVO.

Lotação
Perm .

xxv -

D. M. M. CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAZONAS
. E ACRE t1. l1 CLASSE) 'ÓRGÃOS :NA SEDE.

Sede

Cargos de carreira:
Escriturário

e

.

Foguista
Maquímsts Marítimo
Martnheíro
Patrão

.
.................•........
:
'
.

.

3
2
5

17

Total

Agência em ttocoatiara

Cargos de carreira:
Marinheiro

.

2

Total

.

Aoéncia em Bôca do Acre

Cargos de carreira:
Marinheiro

.

Total

2

,.·

,

2

Agência em Sirun-rpé

Cargos de carreira:

Marinheiro
Total

.

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

2

.

2

Agéncia em Uaupés

•

Cargos de carreira:

Marinheiro

.

Total

XXVI --

2

.

D. M. M. CAPITANIA DCS PORTOS DO AMAZf>:NAS
E ACRE (1. a CLASSE) f.lGÉNcIA EM PÔR'I'O VELHO
('I'ERRI'l'ÓRIO DE GUAPOr..É}.

.Cargos de carreira:
Escriturário
Marmheíro
Total

,

,
'; .............•....... ,

.
,..

2

.

3

1

Sup.l.

502

A:ros

DO

PODER
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Lotação
Perm.
SUP1.
XXVII -

D. M, M. -

CAPITANl'A DO:5 PORTOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (l.ll. CLl\SSE)

Cargos de carreira:

Escriturário

,

Foguista

.

, . . . . .. . .. '.'

.

Maquinista Marítimo
Marinheiro

"

, ..

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

Oficial Administrativo
Patrão

.

_
.

,

'

.
.

Tctal
XXVUI -

D, lY[

7
3
1
b

1
1

18
M. -

CA"PI'l'Alü!i DOS PORTOS DO ESTADO' DO PARÂ (l.a CLASSE)

Sede
Cargos de carreira:

Escriturário
Foguista
.
Maquinista Maa'Itímo
Mari nheí ro

,

7
3

1

.

Ó
1

Oficial Administrativo

Patrão

_

.

1

Total
A çéncta

em Bragança

Cargos de carreira.

Escriturário

1

Marinheírc

2

Total

Cargos de ca-rreira:
Marinheiro

Agência em Marabá

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

Total

2
2

Agênçio em Stmtnrém

Cargos de carreira:
Marinheiro
Total

2
2

ATOS
XXIX -

D. M. 1\tI. -

DO

POD~

503

EXECUTIVO

çAfrrANIJ~, coe PORTOS DO ESTADO DA BAHIA

(l.a CLASSE)

Lotação
Perm, SupI.

Sede

Cargos de carreira:
Bscrfturártc
Pogutsta
"
.
Maquinista MarttimMarinheiro
üficü,J Administrativo
Patrão

7

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

3
1

"
1

.

1

Tota~

.Agéj~cia

em Carcuelas

Cargos de ca-rreira:

..

Escriturário
Marinheiro

.'

.

1
2

Total
Ilgénu.Q em Belmonte

Cargos de carreira:

ascr ~ u; --'"rio

1

Marinheiro
Tot~t.l

2

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

.

'

.

3

Agtncia. em Naeore

Cargos de carreira;
Escriturário
Marinheiro

1
2

Tot,l

3

Agênc.w em Canavieiras

Cargos -te carre1ra:
Escriturário
Marinheiro

1
2

Total

3
Agêíu,<a em Cachoeira

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro
Tetal

1

2
3

1

504

.TOS

DO

PODER

EXECUTIVO

A;;C1icin em Ilhéus

Lotação
Perm .

Cargos de carreira;
Escrtturár!o
Marinhetrc
Patrão
Total

xxx -

Supl ,

1

2

••

0

_

•••••••••••••••••••••••••••••• - ••••

D. !VI. M. -

Cfl.H'IAN:íA DOS PORTOS· DO ESTADO DE SANTA CAl'ARINA
(p. CLASSE)

Sede

Cargos de carreira:
7

Escriturário
.........................................
Foguista
Maquinista Marítimo

Marinheiro

'

Oficial Administrativo
Patrão
_

Total

3

.

1

.

5

....................•...
.

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

1
18

1

Delegacia de São Francisco do Sul

Cargos de carreíra :
Escrtturárlo-. . . . . . . . . . . . .
Marttimo
,.....................
Marmheírc
o •••••••••••• ',' ••••••••••••••• ,. • • • • •
Patrão
'
' .
Maq,uini~ta

Total

3
1
4
9

Delegacia de Itajaí

Cargos de carreira:

Escriturário
Martnneirc

:
·

P~o

,

'

:

,

.
.
.

3
4
1

Total
Agência em Laguna

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

Total .;

.........................................
_.. ,

o •••• ' •••

1
2

3

1

ATOS

XXXI -

DO

PODER

ExECUTIVO
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D. M. M. - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL (l,a CLASSE)

Lotação

Perm.

Sede

Cargos de carreira:
Escriturário
Foguista
,
Maqumísta Marítimo •............ '
Marinheiro
,
Oficial Administrativo
:
Patrão

.
.
.
,
.
.

'
.'

Total

7

3
1·
ã
1
1

18
Delegacia especial à; Pôrtc r.teçre

Cargos de carreira:

mscríturano
, ,
Maqumísta Maritill1o' . ,
Martnneíro
Patrão
, .. ,

,.,,
,,

.
.
.
.

,

4
1
4
1

10

'I,'ótal
Delegacia de Pelotas

Cargos de carreira:
Escrtturárlo

3
4

Marinheiro
Total
Deleçacia de Uruçuauma

Cargos de carreira:
Escriturário
Maquinista Marítimo "
Marinheiro

,

.
.
.

,

Total

3
1

4
8

Agência em Sâo Lourenço

Cargos de carreira:
Escrlturáríc ."
Marinheiro
Total

,
,'

·

"
.Agência em

.
,.

1
2

.

3

Jaguarão

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro
Total

...... .........•......
,

,

-'

.

.< . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • , • • • • • • . • • • •

1

2
3

Supt ,

506

Aros

XXXII -

DO

PODER

EXECUTIVO

D. M. M. - CAPITaNIA DOS POE;TOS DO ESTÂDO DE
SAO PAULO (L" CLASSE)

Lotação
Perm, Supl.
Sede

Cargos de carreira:

.asenturano

Foguista
Maquinista Marítimo
Martnnetrc
_
Ofíciaí Administra tive

'

-;

',0

.-

•••

.
.
.
.

"

Patrão

.

Total

7
3
2
5
1

2

I

20

1

Agência em São Sebastião

Cargos de carreira:
Marinheirc

"

...

Total

,

,

.

2

.

2

Agência em I guape

Cargos de carreira:
Marinheiro ..•.••.•••................. ~ . . . . . .
Total

J ••••• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXIll -

D. !li. M.

-

CAPITANI./j,

••

2
2

nos PORTOS DO ESTADO

DO CEARÁ (2. o. CLASSE)

Sede

Cargos de carreira:

Escrtturáric
Foguista
Maquinista Marftímo
Marinheiro
,
Oficial Administrativo
Patrão

.
.
.
.

,
.

.

Total

6
2
1

4
1
1

3

15

3

Agência em Camocim

Cargos de carreira:
Escriturário

Marmheiro
Total

1
2
3

ATOS
XXXIV

DO

PODER

507

EXECUTIVO

~

D. M. M. ~ CAPITANIA "DOS POP-TOS DO
ESTADO DO MMANHÃO (2,a CLASSE)

Perm,

Lotação

Supl,

Séde

Cargos. de carreira:
Escriturário
Pogursta
_
Maquinista Marítimo
Marmhen-o .. _
onciar Administrativo
Patrão

,
,

,

.
.

6
2

.

1

.

-

4

.
.

1

1

Total

1.

Agência em Tutóia

Cargos de carreira:
gsornurárío
Martnnerro
Total

1
2

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

.

3

Agência em Turi-Açu

'Cargos de carreira:
2

Marinheiro
Total

2

Agência em Cururupu

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

1
2

Total

3

Agência em Rosário

Cargos de carreíra:
Marlnheírc

.

2

Total
Agência em Arari

Cargos de carreira:
Marínneíro . , .....................•..............
Total

2
2

5,]8

ATOS
XXXV -

DO .PODER

ExECUTIVO

M. CAPITANIA nos PORTOS DO ESTADO
no ESPffiITO SANTO (2. >I CLASSE)

D. M.

Séde

Lotação
Perm.

Cargos de carreira:
Escrfturàrío

'

Foguista
Maquinista Marítimo

'

.

Martnnerro
.,
:.
Oficial Admínistrativo .. '.'
~
:
.
Patrão .......................................

.

Supl.

6
2.
1
4

1
1

Total

15
Agên~ia

Cargos de carreira:

em Guarapari

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

Escriturário
Martnheiro

...... ,

Total

1

2
,

'

..

3

Agência em Itapemirim

Cargos de carreira:

Escrrturárlo
Marinheiro

1

2

Total

3

Agência em Conceição da Barrà

Cargos de carreira:
Marinheiro
Tctal

XXXVI -

2

D.j)II.M. -

CAPITANIA D('S

PORTOS DO' ESTADO DE ];IATO GROSSO

<2. a CLASSE)

Sede

Cargos de carreira:

~~~~l~{aári~. . ::::::.':::
Maquinista Marítimo
Marinheiro
Oficial Administrativo
Patrão
:

:1:::::::.'::::.':":::.'::::::::::
,
.

Total

.

6
2

1

.
.
.

4

.

15

1
1

ATOS

DO

PODER

509

EXECUTIVO

Agência em Pôrto Murtinho

Lotação
Perm.

cargos de carreira:
Marfriheíro '

.

Supl.

2

Total

.

2

Agência em São Luís de caeeres

cargos de carreira:
Marirrheírc
Total

2

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

~

..

2

Agência 'em Cuiabá

cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro . .,

o •• o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o •••••••••••••••••• ,

1
2

•

o •

Total

3
Agência em Põrto Es perança

Cargos de carreira:
Marinheiro

.

2

o,

Total
XXXVII -·D.M.M.

-

Cargos de carreira:
Escriturário
Foguista
,
Maqumísta Marítimo
Marinheiro
:
Oficial Administrativo
Patrão

o............

2

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE ALAGOAS
(s.a CLASSE)

SeM
o •••••••••••••• o •

• •

o ••••••••••••••••••••••••••••••• ,

o • • • • • • • • • • • • o"

o.............

4
1

•••••••••••••• o...

1

• • • • • •

.. :

• •

,"

o., • • • • • • • • o o •• o ••• o. o •••• ,

5
2
1

•• ,.

o o • o ••••••••••• ,
o •• ,

•

• •

Total

14
Agência em Penedo

cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

,

,

"

,., .. ,'
•

1
2

:............................

3

o •

Total
XXXVIJiI ..:..- D.M.M.

• •

•

•

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DA PARAÍBA
(s.a CLASSE)

cargos de càrreira :
Escriturário .
Foguista , .....
Maquinista Marítimo .,
Marínhen-o .,
,',
Oficial Administrativo ., .. ,.
Patrão .. , .... , ....-.•......

o •• o • • • • • • • • o • • • • • • • • • o ••••• ,

• • • • • • • • • •

o •••••• o •••••••••••••••••••• ,
o •• o ••••••• ,

.,

,

•

•

o •

• • • • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

_. ',""'"
,.......

o o o o ••• o.' o •••••••••••••• o

Total

5
2
1
4
1
1

14

510

ATOS
XXXIX -

D.IV!.M.

-

DO

PODER

EXECÚTIVO

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO PARANÁ
(3. a CLASSE)

Lotação

Perm.

cargos de carreira:
Escriturário
,

.

Foguista

5
2

.

Maquinista Marítimo

0"0

••••••••

Marinheiro
Oficial Administrativo ....•............'

Patrão

Supl.

Sede

.
.

",

o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '-0 • • • • • • • • • • • • • • •

1
4

1

1

14

Total
Agência em Antoninu

cargos de carreira:
Escriturário

.

Marinheiro

0.0

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

Total

1
2

••••••••••••••••••••••

:

3

Aqência em São Mateus

cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

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

Total

.

XL -

D.M.M o

1
2
3

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO Do PIAUi
10
CLASSE)

-

<3.

Sede

Cargos de carreira:
Escriturário
Foguista

o o • o • • .;
o • o •

Maquinista Marítimo
Marmneíro
Patrão .

o • • • • o • • • • • • • ' . • .' •

5
2

o o

1

o o o •• o •••••

4

• • • • • o o . ' o o' o •••• o o. o o' o o. o •••• o ••• o

1

1

13

1

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 •

Total
Agência em Amarante
Cargos de carreira:

-Marmheírc '"
Total

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

2

2

Agência em Teresina

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

Total

o o o •••• o •••••• o o ••• o ••• o • o •••••••
o·. o o . o • • • • ;

o - , ' . -• • • • • o o o • • • o .

1
2

3

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO
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Agência em 1<'loriano

Lotação

Perm.

Cargos de carreira:
Marinheiro

Tot,al
XLI -

'..•...

2

.

2

-

D. M. M. -

supi,

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE (3,U CLASSE)

Sede

Cargos de carredra ;
Escriturário
Foguista
Maquinista Marítimo ..
Marinheiro
Oficial Administrativo .

.

5
2

o o o. o • • • • • • • • • • • • • • • • o ••
o o o ••••••••••••••••• o o ••• o ••

1

o ••••• o •••••••• o •••

4

1

o ••••••••• o ••••••• o ••• o •••••

Total

13
Agência em M acau

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro

1

o •• o • • • • • • • o •• o o • • • • • •

2

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_

Total

3
Agência em Areia Brane4

Cargos de carreira:
Escrtturárfo
Marinheiro .

o ••••• o ••••••• o

O"

•

o •

'

••••• o o •• "

.' ••••••

Total
XLn -

.
D. M. M, -

1
2

o •• ' o o o •••••• o ••• o •••••• o ••• o ••••• ' ••••••

3

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE
(3. a CLASSE)

Sede

Cargos de carreira:
Escriturário ....
Fog,uist:..a '"
Maquinista Marítimo
Marinheiro
'..
Oficial Administrativo .. ,
Patrão
...

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 .

0'0

••••

o o o ••.•••

o' •• o
O'

o'

.

o • • • • • • • o o. o • • • • • o • • • • •

Total

5
2
1
4
1

1

1

14

1

Agência em Estância

Cargos de carreira:
Escriturário .

o •• o o •••• o • • • • • • • • • • • o •••• o o • • • • • • • • • • •

Marinheiro

Total

o o •••••• o o •••••••••••••••' •••••••

o o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••.•••• o •••

1
2
3

512

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Agência em·.N eópolis

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro
Patrão

,

Total
XLIII -

_

'.'

,

·
D. lI.r. M. -

.
.
.

1

.

3

CAPITANIA FLUVIAL DOS PO~TOS

Sede

'Cargos de carreira:
Escriturário
Foguista
Marinheiro

t.otação
Perm.
Supl.
2

1

no

1

PARANÁ

(Foz do IguaçuJ

.;................................
'
~. . . . . . . . . . . . . . .
'
_......•.... '. . . . . . . . . . .

Total

3
2
4

9
Agência em Guatra

Cargos de carreira:
Marinnetrc

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

2

Tota-l .......•..................................

2

XLIV -- D. M. M. -- CAPITANIA ,FLUVIAL DOS ?ORTOS DO SÃo FRANCISCO
-- 6RGÃOS NA ~EDE

Sede (Pirapora)

Cargos de carreira:
Escriturário
;
.
Foguista ..........................•._ ,
.
Marinheiro- .:
'................•.....
Patrão .................................•..........

Total

3
2
4
2
9

2

Aqêrcia em Januárta,

Cargos de carreira:

Marinheiro

.

2

Total .........•...........\
XLV -

D. M. M. -

Cargos de carreira:
Escriturário
Marinheiro
Patrão

Total

2

CAPITANIA FLUVIAL DOS PORTOS· DO sÃo FRANCISCO --:- AGtNCIA
EM JUAZEIRO

.
,"

.

1

.
~ ..

2

.

3

1
1

ATOS

XLVI -

D. M. M. -

DO

PODER

EXECUTIVO

»c

CAFITilNIA E'LUVIAL DOS PORTOS
EM BARRA

513

SÃO FRANCISCO _

AqtNCIA

Lotação
Perm.
Supl.

Cargos de carreira:
Marinheiro

.

2

Total

2

Cargos de carreira:
Foguista
Maquinista Mar it imo
Ofícta I Admimstzaüvo
Patrào

.

.
.

4
2

.
,

.

1

, .

1

Mecânico ...........•....................•.....
Operário de Rádio
. .

5
10

Total

8
nIi:ETORIA DE HIDROG'lAF:'A g NAVEGAÇÃO

}"'LV!II -

Cargos de carreira:
Desenhista ................•...............
Desenhista-a uxilíar .......•.•.•.•..•..•...•...•..••
Engenheiro

. .. ,

.

Escriturário
Faroleiro

. .. .

.
.

Poguísta

................•..••...........•..

Maquinista Marítimo .. ..
Marinheiro
.
Oficia~ Administrativo
.
Patr âo

15

.
.

,

'

.
.
.

.

Mecãníco

.

3

1
1

2
150
10
6
16
1
3

Servente ...............••............•..•
Total

193
XLIX

3
4
6
13

r'IREl'(lRIA DO PESSOAL DA -\RMADA

Inretcria

Cargo isolado, efetivo:
Advogado (T. M.) ....•...........•...........•..
-Cargos de' carreira:
Servente
.
Oncíal Admmistratívo .. '
_•.

Escriturário
Total

.

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

,

.

3

6
8

14

DIV1SAO DO PESSOAL CIVIL

'Cargo isolado, em comíssão:
Chefe da Divisão do Pessoal Civil ........•...

1

'Cargos de carrelra ;
Arquivista
'.' ..•••.•• , . •
Escríturárío
,
,.. .,......... ."
,
'
Oficial Admtntstratávo

1
9
8

Total......... .•.

19

4

5H

ATOS

DO

PODER.

EXECUTIVO

DEPARTB.:MENTC DE ESPOR7ES ,M

IAARINH~

Lotação
Perm.
Supl.
Cargo de carreira:
Guarda de Policia

1

Total

.

1

SERVIÇO DA RESERiA N·:\7AL

Cargos de carreira:
Escrtturártc
Servente

;

.

7

.

1

Total

7

--'

GaBINETE DE rDENTIFICAÇAD »e :\RM,IDA

Cargos de carreira:
Escriturário ............• ,
.
Oficial Admtnistrabrvo . .'.
.
.
Servente
o', • • • • . • • • • • • • • • • • • •
Total ..... o-o
L -

1

2
1
3
3

• • • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3

nmETORIA DE SAÚDE NAVAL ÓRGÃOS'
SED,lADGS NO DISTRITO FF.umtAL

Diretoria.
Cargas de carreira:
êrtnuvtsta ............•....•......••..•••.•

onerar Administrativo

Servente
Escriturário

o

.
. ..

o o o.

o.

O"

o o o o • • • • • • • o o o o •• o • • • • • • • • o ••• o o o • o

Total .
HospitC'Jl Central da Marinha

Cargos de carreira:
Escriturário .
Oficial Administrativo
Servente
.
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 • • •

Total
Instituto Naval de Biologia

Cargos de carreira:
Escriturário
~o
Oficial Administrativo
Motorista' .
. ..
Servente
o

o

•

o ••• o. o., o o o o o o o
o

•

00

o

1

o •••••• o o o o •

o

1

"0'

o ••••••••• o •

o o o o o o. o o

j

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 •

7

o •• o •••

Total

2

8

Laboratório Farmacêutico Naval

Cargos de carreira:
servente .
Escriturário
Total.

4

1
1

4

ATOS
LI -

DO

PODER

DIRETORIA DE SAÚDE NAVAL -

515

EXECUTIVO

SANATÓRIO NAVAL EM NOVA FRIBURGO

Lotação
Perm.
Supl.
Cargos de carreira:
Arquivista . .
"
'
.
Escri turário . .
,
'
.
Guarda de Polícia
.
Oficial Administrativo
.
..
Contínuo <.
• ••• ,. , ••••••••••••••••••••••••••••••
Servente
"
.

1
1
1

'I

1

'6

'L..•.

4
LIl -

AUDITORIA DE MARINHA

Cargos isolados, efetivos:
Advogado de 2.a. Entrância (J. M.) •.•.•.....•..•
Auditor de 2.a Entrâ ncia , (J. M.) ............•...•
Escrivão de _2. a Entrância (J. M.)
',"
.
Oficial de Justiça de 2,° Entrância (J. M.) ...•.•
Promotor -de 2.0. Entrância (J, M.) •.....•....••
Cargos de carreira:
Escri turàrto
Servente
Total

2
2

2
3
2
4

1

15

Lill -

TRIBUNAL MARÍTIMO

Tribunal

Cargo isolado, em comissão:
Diretor (S. T. M,,) ...•......•......•..•.••..•...
Cargos isolados, efetivos:
Juiz (T. M.)' ..............................•......
Oficial de Justiça
.
Advogado (T. M.)
.
Cargos de carreira:
Arquivista
Oficial Administrativo
Contínuo
Servente

,

.
.
.
_.

Total

1
6

2
1

1
7

1

•
17

Procuradoria

Cargos isolados, efetivos:
Adjunto ~de Procurador (T. M.) ..............•••.
Procuraaor (T. M.)
,
.
Cargos de carreira:
.
Oficial Administrativo
.
Total .

1

2
2

1
5

ti

ATOS

516

DO

EXECUTIVO

PODER

LIV _,o 1.0 DISTRITO NAVAL

Comando

Lotação
Perm.

Supl.

Cargos de carreira:
Servente . . . .

.

1

Total

.

1

.
.

2

Corpo de Fuzileiros Navais

Cargos isolados, efetivos:
Mestre
Instrutor

1

Total

3
LV -

2.° DISTRITO NAVAL

Cargos d-e carreira:
Maquinista Marítimo
Total

1

, .. ,

,.,',

" ..

1

.
.
.
.

1

.

7

Operário de Arsenal ........................•....
Servente.
. ' . . . .. .
,
,
,
.

39

Total . . .

52

LVI -

4.° DISTRITO NAVAL

Comando

Cargos d·e carreira:
Desenhista . . , . .
Es-criturário.
..,
Guarda de Polícia . . . .
MaqUinista Marítimo . . . .

,

Marlnheíro . . . .. .

,

_

Escola de Marinha

3
1

1
9

Mercante do Pará

Cargo isolado, efetivo:
Professor de Música

1

Cargos de carreira:
Escrtturário . . . "
,
Oficial Administrativo..
Servente . . . .
,
Total "

< •••••••••••••

.

.
.

1

1

. . . .
LVII -

Cargos de carreira:
Maquinista Marítimo
Total, . .

5,° DISTRITO NAVAL

1

1

9
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DISTRITO NAVAL

Base Fluvial de Ladârio

Lotação
Cargo isolado, efetivo:
Chefe de Portaria
Cargos d-f carreira:
Desenhista .
. .. .. _
.
Engenheiro.
.
"
",." .. ,
Escriturário
,
,
,,,.,
, .. , .. '
Foguista . ..
." ,
,
, .. ,
,
".
Guarda de PolIcia .. . . . . .
, .. ,
.
Maquinista Marítimo . . . ..' .,
, .. '
'
Marinheiro.
..
. . . . . . . . . . . . . . . .. .
.
Operário de Arsenal . . . .
,
".,
.
Patrâ.,

..

Servente. . . ..

..

.

.

.

Total

Perm. -

Supl.
1

1

1
3
3
ti
4

ti

2

83
Hospital Naval de Ladário

Cargos de carreira:
Guardas de Polícia
Servente _ .
Total, '. . . .
Depósito N aval de Ladário

Cargos de carreira:
Guarda de policia
Servente .
Tota]

2

,

,

DECRETO N.' 23.707 DE 17 DE
SETEMBRO DE 1947
Aprova projetos e orçamentos
para
construção de casas na estação, de
Pau Ferro, na linha Norte da réâe
arrendada a The Great V/estern .
Brazil Railway Company Limited.

O Presidente da República,- usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número l. da Constituição;

Decreta:
Artigo único. - Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na Importância total de Cr$ ,301,381,50 (trezentos e um mil e trezentos e oitenta e
um cruzeiros e cinqüenta centavos),
os quais com êste baixam, devídamente rubricados, relativos à construção

'

,

.

2

2

de nove casas na estação de Pau
Ferro, no quilômetro 219 da linha Nor.,
te . da rêde arrendada a 'I'he Great
Western of Brazil Railway Company
Lr-uted destinadas ao alojamento do
pessoal da VIa permanente, sendo uma
isolada, para residência do feitor e as
outras geminadas em quatro grupos,
para residência. dos trabalhad: 3 ca
turma, devendo a respectiva despesa,
até o limite indicado, ser levada à
conta de capital daquela Companhia,
de acõrdo com a cláusula 22, annea Lo)
do contrato de arrendamento em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1947, 1260 da Independência e 59° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Clovi.s Pestana.
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DECRETO N.o 23.714 -

DE

DO

19

DE

SETEMBRO DE 1947

OutoTfja concessão ao Gonérno do' Estado de Alagoas para estabelecer,
em Maceió, uma estação radiodifusora de ondas médias.

o Presidente da República, usva-io
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I da Ccnstituicào, atendendo
8.0 que solicitou o Govêrno-uo Estado
de Alagoas e tendo em vista o disposto no artigo 5.°, TI.O XII, da mesma Constituição,
Decreta:
Artigo (mico - Fica outorgada concessão ao Govêrno do Estado de Alagõas para estabelecer em
Maceió,
sem direito de exclusividade. uma estacâc ce ondas médías. destinada a

executar os serviços de radiodifusão,
nos iêrmos das ctã.c.nae que com êste
caixam. assinadas pe-lo Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único - O contrate decorrente desta concessão dev-erá ser
assinado dentro do prazo de 60 dias, a
contar da data da publicação dêste
Dec,,,"L'J no Diár.io Oficial. sob pena de
Ser logo consid-erada nula a conc-essão.
'
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Repúblíca..

EURICO G, DUtRA.

Clovis Pestana.

Cláusulas a que se refere o Decreto
n. o 23.714, desta data:
I
Fica assegurado ao Govêrno dó Es-

tado de Alagoas o direito de estabelecer na cidade de Maceió, uma estacão de ondas médias, destinada a exe-cutar o serviço de radiodifusão, com
finalidade e ortentaçãc Intelectual e
instrutiva, e com subordinação a tôdas
as ob
côes e cx---nctas ínstftuícas
nêste ato de concessão.
II

presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (lO) anos, a contar
<ia data do registro dêste contrato pe.,
lo Tribunal. de Contas, e renovável, a
juízo do Govêrno sem prejuízo da faculdade que lhe assegura a legfst t câo
vigente de, em qualquer tempo, desapropriar. no tnterêsse geral, o servlço outorgado.
A
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Parágrafo. único - O Gcvêrno nâc
se tesuonsab ... , por i'~rj,':'niz2.çã-o a1guma," se o Tribunal de Contas denegar
registro do contra to de que tra ~
ta esta cláusula.

°

III

o

concessionário é obrigado a:
a)
admitir exclusivamente, operaco-es cu locutores brasileiros natos €
hem assim a empregar, efetavamentê, nos outros serviços técnicos e admirustrattvcs, dois têrços, no cnínímo,
de pessoal brasileiro;
b) não transterír, direta ou Indlretamente, a concessão, sem prévia audíêncía do Govêrno Federal.
C} suspencter.cpor fempo que tôr determinado, o serviço, todo ou em parte,
nos casos previstos no regulamente
dos serviços de raétceomunicaçâo (Decreto n.c 21.111, de 1 "de março de
1932) ou no que vi-er ao reger a materia e obedecer à primeira requisição
da autoridade competente e, navenuo
urgência. fazer cessar o serviço em
ato sucessivo à Intimação, sem que.
por isso, assista .ao concessionário direito a qualquer indenização;
d) submeter-se ao regime de üs-

~,~~i~Çêhie~;_l,fÔ~e};;st~~~~o~oêlopa~~=
menta, adiantadamente, da co'e, mensal para as despesas de fiscalização e
de Quaisquer contribuições que venhama ser .estabelecidas em lei OU
regulamentos- sôbre a matéria;
e) fornecer ao Departamento dos
Corretos e 'I'elégrafcs 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 p-ermitam Se! C'J;.
vêmo aorectar c .rncdo rO!YlD
esta
sendo executada a concessão:
j) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
rrracáacôes üdas ao microfone, d-evidamenre autenticadas e com o visto
do órgão Itsca.hzador:
g) irradiar, diàrtamen 0, os bolentas
v-ieteorológtoo,
ou avisos do serviço
h-em como transmitir e receber, nos
dias e horas determinadt o prograf!

ma. nacional e o pan-amenvanc:
h) submeter, no prazo c três (3).
meses,_ a contar da data ( registro
do contrato pelo Tribunal d. Contas.
à aprovacão do Govêrno Fede-~] o iocal escolhido para a mcntagen da cs-

tacãc:

i) submeter, no prazo de !o,i;' (3)
meses, a contar da mesma da- a de
que trata a alínea anterior, à 01'0-
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vacão do Govêrno Federal, as pIE: tas
orcamentos e
. . as as especrr
técnicas das instalações, inclusiv a
relação minuciosa do materta: a. ei1~
pregar;
l' I inaugurar, no prazo de dois (2

anos, a contar' da data da aprovação
de que trata a alínea anterior o ;".f'l'víco cenntívo. salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêmo Pedera l·
lo submeter-se à ressan

to da União sôbre todo o acêrvc da
sociedade, para garantia da liquidação
de qualquer débito para com ela:
l) submeter-se à ressalva de que a
freqüência dtstrlbuída ao conoessíonário nào constitui direito de propriedade e ficará sujeita às regras
estabelecidas no regulamento dos serviços de radlocomunicação (Decreto
n . o 21.11Jl, ou em 'outro que v.cr a
ser baixado sôbre o assunto, incidindo
sempre sôbre essa freqüência
reito de posse da União;
m) submeter-se aos pr-eceitos Instdtuídos nas convenções e regulamentos
internacionais, bem como a tôdas as
disposições contidas em leis, regula·e existam r.u
mentos e instruções
venham. a existir, referentes ou aplicáveis ao serviço da concessão.

IV
concessionário se obriga a manter
sua estação em perfeito tuncíonamento, com a eficiência necessária e ce
acôrdo com as prescrições
teomcas
qu-e estiverem em vigor ou vierem a
vigorar,
O

V

Pela ínobservâncta de qualqu- f das
presentes cláusulas, 'em que nf P'·'l"ja prevista a imediata caductuade da
concessão, o Govêrno Feder' pouera
pelo órgão fiscalizador, ím

':1

('~'~1

,j

cessionário multa de Cr$ .oo 00
r.rV7'_~E'OS)

a

Cr$ 5.000J

(C€n1

-c.neo

,:','

cruzeiros), conforme a 6ravidade da
infração.
Parágrafo único - A ímportâncre
de qualquer multa será recolhida e
Tesouraria do Der xrtamento dos Corretos

P

'T'·OI!pQ:raf c,s

dentro o

C:-~"'l

improrrogável de trinta (30) dias, a
contar da da i1. da notlficaçâo teíf.a
diretamente ao concessíonárto OU da
publicação do ato no Diário Oficial.
Em qualquer tempo, são apEcáveis
(la concessí onário os preceitos da legislação sôbre desapropriação por n-ecessidade ou utilidade pública e' requisições militares

5W
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A ccnceseâo será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito,
a qualquer indenização:
al se, em todo o t-empo, rôr vcr.rtcaQ,~ _iDQ.bs-dvâ?cia das
disposições
ccnncas n~s altneas a,_ b, c, â, (in fine), e, h, e, e J, da clausula IH;
b) senão forem pagas, dentro dos
prazos estabelecíuos a cota e contríbuíções a' que se refere a alínea d, da
cláusula IH, bem como a importância
de ClU:",1~u;3r multa impost-a nos 1.>81'.
mos da cláusula V;
.
cr se, em qualquer tempo, se verifical' o emprêgo da- estação para outros
fins que não os determtnados ma concessão e admitidos pela
legislação
que reger a matéria.
~ 1. o Poderá a concessão ser de..
clarada caduca,' a juízo do Govêrnc
Federal, sem díreíto a qualquer índenização:
a) se, d-epois de estabelecido, fôr o
s-erviço
interrompido por mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou se se
verf íícar a Incapacidade do concessionário para executar o ,serviço, salve
motivo doê fôrça maior, devidamente
provado e reconhecido pel-a Gcvêrna
Federal;
b) se o concessionário incidir retteradamente em infrações passíveis de
multa.
§ 2, o A concessão será considerada perempta se o Govêrno Federal
não julgar conveniente renovar-lhe o
prazo.
,Elo de Janeiro, 19 de setembro de
1947. - Clóvis Pestana.
DEGRETO N,o·23.718 - DE 23
SETEMBRO DE 1947

DE

Revalida

(J
concessão ousorçaâa pelo
Decreto n,o 6.844, de 12 de fevereiro ae 1941, com as modificações

constantes neste Decreto.
O Presidente da República, usando
da etrtoutcão que lhe confere o artigo
27, inciso 1, da Constituição e nos têrI~lOS do art. 150 do Código, de Aguas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta;
A;:t. 1.0 Fica revaâidada. a conces1',8-0 outorgada pelo Decreto n .o 6,844,
de 12 de fevereiro de 1941, ao Govêrno do Estado de Minas Gerais para
aproveitamento progressivo da cachceh-a do ricrermoto. situada no rio
Para, na divisa dos municípios de Di-

5'20
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vínópolia e Pará de Minas, naquele
Estado, com es moatncações constantes dêste Decreto.
.
Parágrafo único - O paràgraro
único do art. 1.0" do Decreto número
6.844, de 12 de tevereíro de 1941, passa a ter a seguinte redação:
A potência a,proveitada.· será fixada
em- portaria do Ministro da Agricultura, por ocasião da aprovação dos
projetos.

Art. 2.° O art. 2.° do Decreto número 6.844, de 12 de fevereiro .de 1941,
passa a ter a seguinte redação;
O aproveitamento destina-se a:
I - produção, transformação, dlstríbuíçâo e fornecimento de energia
elétrica à "Cidade Industrtal", lccaltzada no distrito de Contagem. município de Betím, Estado de Minas Geraia.
II '-, fornecimento de energfa e1etrica à Rêde Mineira de Viação ea
serviços públicos e de utilidade pública compreendidos na região, a êstes
últimos sem prejuízo de concessionários de serviços de eletricidade exíatentes;,
.
III - suprimento de energia elétrr.,
ca, em alta tensão, a concessionários
de serviços d:;, eletrlcdade que operam
na regtao.
Art. 3.° O prazo para apresentação
dos projetos a que se refere o ínci80 do artigo 3." do Decreto número 6.844, de 12 de fevereiro de 1941,
passa a ser de seis (6) meses a contar da data da publicação db pr-esente
Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art.: 5.° Revogam-se às dísposíçôas
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EuRICO G. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.O 23.719 - DE 23
SETEMBRO DE 1947

DE

Outorga concessão à Companhia Fiação e Tecidos Sarmento para o
aproveitamento da, energia hid1'áulica de oorreaevo« situadas no rio
Novo, distrito da sede do -mumicipio
de São João Nepomnceno, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tdgo 87, inciso I, 'da Constituição, e

nos têrmos do art. 150 do Código
de Aguas (Decreto n.v 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 li: outorgada à Companhia
Fiação e Tecidos Sarmento, respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para
o aproveitamento de energia hldráulica de corredeiras situadas no rio
Novo, no trecho de dez quilômetros
a jusante da ponte existente no quilômetro duzentos e trinta e seis.
(km 236) de "The Leopcldína Real.•wa.y Oompany, Límíted", no distrito
da sede do rmmicíplo de São João
Nepomuceno, 'Estado de Minas Gerale.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se
à utilização de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária que
não a poderá suprir a terceiros, mesmo a título gratuito. excluídas' todav ia; dessa proibição ,as vilas operárias
da concessionária, desde que seja gratuito o fornecimento de energia que
lhes fôr feito.
§ 2.°, Em portaria do Ministro da.
Agricultura, por ocasião da aprovação dos projetos, serão determinadas
a altura de queda a aproveitar, a deacarga e a potência concedida, bem
como a localização precisa do trecho
do rio utilizado.
Art. 2.° A título de exigências preliminares, previstas no art. 158 do
Código 'de Águas, que deverão ser
cumpridas integralmente, .sob pena de
ficar de nenhum efeito o presente titulo, a concessionária obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de Águas,
dentro do prazo de trinta, (30) dias
após a sua publicação.
I! - Assinar o contrato dtscípltnar da concessão' dentro do prazo de
sessenta (60) dias, oontado da data
em que fôr publicada á aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
da Agricultura.
lI! - 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.
IV - Apresentar, em três (3) vias,
à referida Divisão de .éguas, dentro
do prazo de um (1) ano, contado
da data da publicação do presente
decreto:
al dados sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem
e a de ch-eia, bem como a variação
do nível dágua a montante e a ju~.
sante da fonte de energia a ser utilizada;
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b) planta em escala razoável da
área onde se fará o aproveitamento
da energia, abrangendo a parte attngida pelo remanso da barragem a
perfil de rto a montante e a jusante
do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barragem,
projeto, e, pura e justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos
ao terreno em que será construída a
barragem; cálculo e dimensionamento das comportas, adulas, tomada dágua e canal de derivação; seções Iongitudinaís e transversais, orçamento;
díspcsíôes que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado: cálculo e justirrcacão do tipo adotado, planta e perfil com todas as indicações necessárias e observância das escalas segumtes: para as plantas, um por duzen.,
tos (1/200), para os perfis, honzontal, um por duzentos (1/200) e verdcal um por cem (1/100); cálculo e desenho do assentamento e fixação dos
blocos de ancoragem;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina: jusurtea.,
cão do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos
de 1/4 .ou 1/8 até plena carga; tndicação da velocidade característica de
embalagem ou disparo; sentido de '..'0tação e indicação do engulímento com
25, 50 e 100 por cento de carga; características de seu regulador e ana-,
relhos-de medição; desenho da turbina e discriminação do tempo de fechamento, canal de fuga, ctc.:
f) justificação do tipo de gerador
adotado; sentido de rotação; tensão,
freqüência e potência calculada com
COS 0 que não exceda 0,7; rendírnen;
to sob diferentes cargas. em múltiplos
inteiros de 1/4 ou 1/8 até ule.,
na
carga,
respectivamente
com

COS " ~ 0.7. COS " ~ 0.8 eCOS"
:::: 1: regulação da tensão e sua: varia.,
ção: reguladores: queda de tensão de

curto circuito; detalhes e características fornecidos pelos rabrtcantes: tipo,
potência. tensão. rendimento e 8<:0plamento da excitatriz: GD2 no S(':,upo motor gerador; esquema geral das
ligações:
g) nara os transformadores elevadores e aba lxadores de tensão. as mesmas exigências feitas tiara os aetadores; desenhos dos quadros de 'r.ontrôle com indicação de todos os a1)'8relhcs a gerem neles montados: desenho- detalhad?S (planta e elevação),
das ce18S de baixa e alta tensão com
indicação de todos cs aparelhos a
serem nelas montados, bem como das
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entradas e saídas dos condutores, e
suas ligações às barras gerais;
h) desenhos indicando a saída da
linha de alta tensão de transmissão;
para-raios, bobinas de choaue
li~açõ~s contra super-tensões; pr~j€r.o
na ~mha d.e transmi,ssão, planta e
perfI] da linha; cálculo mecânico e
elétpc? com ~OS 12) == 0,8; perda de
potêncía ; tensa o na partida e na cne.;
gada: distância entre os condutores;
projetos detalhados dos edifícios, íncl"';lsl-ye cálculo de estabilidade e díscrmunação dos materiais empregados;
z) orçamento detalhado para cada
um dos itens acima, de c a· h.
V - Obedecer, em todos os projetos
às prescrrçoes de ordem técnica que
forem determinadas pela. Divisão de
águas.
Parágrafo único - Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser crerrogados por ato do Ministro da A"'ri'cultura.
<>
Art. 3.°. A minuta do contrato o.s.
ciplínar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e ,subme-'
tida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4. 0 A concessionária fica obrtgada a construir e manter nas pro.,
xtmidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado pela Divisão de Águas. as instalações necessárias a observacões 11nímétrtcas e medições de descarga do
curso dágua que vai utilizar. e a -ca.,
lízar as observações de acôrdc com as
Instruções da mesma Divisão.
Art , 5.° A presente concessão 'ligorará uelo prazo de trinta (30) anos,
contado da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Arb , 6. 0 Findo O prazo de concessão tôda a propriedade da concessionária que no momento existir em run •
ç ã o exclusiva e permanente
da 'ltili-zação da energia hidráulica retcrente ao. aproveitamento concedido.reverterá ao Govêrno do Estado de lVEnas Gerais mediante tndenizacão n-a.
base do custo htstórtco, isto é, do ~a_
pital efetivamente ínvertíõo. menos
Q

a vdepreclação.
Art. 7. ° Se o Estado de Minas Gc-

Tais não fízer uso do seu direito a
essa reversão, caberá à concessionária a alternativa de requerer ao Govêrno Federal seta a, concessão renovada pela forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista ou ôe
resta belecer no curso dágua. às suas
expensas,
a situação
anterior ao
aproveitamento concedido.
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Parágrafo único

DO

pom:a

Par" os efeitos

dêste artigo fica a, concessionária 001'1gada a 62.1" -conhecimento ao Govêrno
Federal da decisão do Estado de I\-li-

nas Gerais, e a entrar com o req;~e
rímento de prcrrogaçâo da concessão
ou o de desistência desta até eoia rsr
meses antes do término do respectivo

prazo.

Art. 8 .o A

concessicnária

gosará

desde a data do registro de que trata
o n. o IH do artigo 2,.o e enquanto

vigorar esta eonceesâo, dos favores
constantes do Código de Aguas e das
leis especiais sôbre a matéria.

Art.9. o O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembroQ de

1947, 126.0 da .Independêncía e 59. da
República.
EURICO G.

DUTRA.

Daniel de Carooüio,

DECRETO N. ° 23.720 -

DE

2.3

DZ

SETEMBRO DE 1947

outorga a Gustavo Adolfo seneetter
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira Buladeira, situada no ribeirão de igual
nome, distrito de Araruva.. numicipio de Apllcarana, Estado do Pa-

raná.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso X, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeits,dos os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
"outorgada a Gustavo Adolfo Scheefter, concessão para o aproveitamento
'da energia hidráulica da cachoeira
Bufadeira, situada no rib-eirão de
ígua.l nome, distrito de Araruva; município de Apucarana, Estado do Paraná.
§ 1.0 _ O aproveitamento se destina
à produção de energia elétrica para

uso
não
mo
via,

exclusivo do concessionário, .que
a poderá suprir a terceiros, masatitulo gratuito, excluídas, todadessa, prcdbiçâo as vilas operárias
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do concessionário. desde, que seja gratuito o fornecimento.
§ 2.0 - Em portaria do Ministro da
Agrtcultura por ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura de Queda o, aproveitar, a, descarga e a potência concedidas.
Art. 2.° Sob pena de caducidade do
presente titulo, o ooncess'onário obriga-se a :
X - Reglstá-Io 'na Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da. Pro
ducão Mineral, do .Mínistério da Agr!cultura, dentro de trinta (30) dias
após a sua publicação.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de sessenta' (60) dias, contado da data em
que fôr publicada a aprovação da respectiva' m'nuta pelo Ministro da Agricultura.
II! ~ Apresntar o mesmo contrato à Divisã-o de águas. para os' fins de
registro. dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Trlbuna.l de Contas.
IV
Apresentar à Divisão de
Aguas, em três (3) vias, dentro do
prazo de um (1) ano,' contado da data
da publicação do presente Decreto.
c) dados sôbre o regime do curso
dàgua a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga. de estiagem e à
de chea, bem como à variação do nível dágua a montante e a jusante do
local do aproveitamento;
b)
turbinas: justificação do tipo
adotado: seu rendimento em cargas
diferentes, em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena carga; indicação do enguli- ,
menta com 25%, 50% e 100% de carga; reguladores e aparelhos de medicao: desenho das turbinas; tempo de
fechamento: 'canal de fuga; etc.; 01'eamentos respectivos;
c) justificação do tipo de gerador
adotado; sentido -de rotação: tensão,
freqüência e 'potência calculada com
cas que não exceda 0,7; rendi..
menta' sob diferentes cargas, 'em múl..
tiplos inteiros de 1/4 ou 1/3 até plena
cargo" respectivamente, com
COS
R

I'

'"

~

0,7,

aos

0 ~ 0,8

e aos

0

= 1;

reguls çâc da tensão e sua vartaeào;
reculs dcres.: nueda de tensão r~o -urto
circuito: detalhes e características
rcrneciccs f·e1O's Iabrteantes: tipo, potência. teneâo. rendimento e aacolamanto da excitatria; GD2 no grup-o
motor gerador: orçamentos respectivos;
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â) esquema geral das ligações; para os transformadores elevadores e
'abaíxadcres de tensão, as mesmas cxígências feitas para. 0S geradores; orçamentos respectivos;
e) desenhos dos quadros de contrôle
com Indlcaçâo de todos Os aparelhos a
serem neles montados: orgamentoa respectivos;
j) desenhos detalhados (planta e
elevação) das celas de baixa e alta tensão, com Indícaçào de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem
como das entradas e saídas dos condutores e suas ligações as barras gerais; orçamentos respectivos;
V _ Obedecer, em todos OS projetos,
as prescrições de ordem técnica que forem determinadas pela Divisão de

Águas.

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro' da Agricultura.
Art . 3,° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela. Divisão de Aguaa e submetida
à aprovação da Ministro 'da Agricultura.
Art. 4.° O concessionário fica obrigado a construir e manter nas proximidades do local -do anroveítamento,
onde e desde quando rôr determinado
pela Divisão de Águas, as instalações
necessárias a observações Itnimétrtcas
e 'medíçâo de descarga di) curso dágua
que vai utilizar e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da
mesma Divisão.
Art. 5.° A presente concessão vigcrará pelo prazo de trinta (30) a110S,
contado da data do registro da respectivo contrato na; Divisão de Aguas .

Art. 6.° Findo o prazo da concessão.
tôda a propriedade do ccncessionárto

que no momento existir em função eX~
clusíve e permanente da uttlízaçào da
energia hidráulica referente ao aprcveitamento concedido. reverterá ao Estado do Paraná, mediante índemzaçâo
na base do custo histórico, isto é. do
capital efetivamente ínvertfdo, mencs
a depreciação.

Art. 7.° Se o GOVé)'EO do Estado do
Paraná não fizer uso do direito que
Ihe confere o artigo precedente, caberá ao concessíonárfo a alternativa 'de
requerer ao Govêrno Federal seja a
concessão renovada pela forma que,
no respectivo contrato, deverá estar

523

EXECUTIVO

p-revista, ou de restabelecer. às suas
expensas, a sttuacão do curso dàgua
anterror ao aproveitamento concedico.
Parágrafo único PaTa' os efeitos dêst~e
(\O

artigo fica o concessionário obrtgaa dar conhecimento ao Govêrnc
Federal
decisão do Estado do Paraná 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. 8.°0 ccncessíonarro gozará,
desde a data do registro de que trata
c 11.° III,do art. 2.°. e enquanto vigorar esta concessão. dos favores constantes "do Código de Aguase das leis

ue

espeeíaís sôbre a matéria.
Art. 9.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam -se as disposições
em con trárío .
Rio de Janeiro. 23 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de Carvalho,

DECRETO

N.O

23.730 -

DE '24 DE

SETEMBRO DE 194.7

Aprova alterações introdu,~idas nos estatutos da, Companhia Bandeirante
de Segures Gerais.
o Presidente da Repúbfíca usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos estatutos da
Companhia Bandeirante de Seguros
.Gers.ís, coi:n sede -na cidade de São
Paulo, capital do, Estado do mesmo
ncrne, autoraada a operar em segul'OS dos ramos elementares pelo DeR
ereto n.c 14.762, de 15· de fevereiro de
1944 inclusive o aumento do capital
sccíal de c-s 1. SOO. OCO,00 (um milhão
e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$
3.000.000,00 (três miilhões cruzeiros) , conforme deliberação das assemblélas gerais extraordinárias de aclonistas. realizadas a 15 de março e 1

de setembro de 1947.
Art. 2.° A sociedade continuará in-

tegralmente sujeita às leis e regula-
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mentes vigentes, ou que vierem a vi..
gorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, em 24 de setembro
de 1947, 126.° da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DuTRA.

M orvan Figueiredo.

DEJ{)R,ETO N.o 23.732.- DE 25
SETEMBRO DE 1947

DE

Declara de utilidade pública, para desapropriação pela Companhia Paulista de F oaue de Ferro,
'Uma
area de terreno enuoaa no .. .tríic
de Paz, município e comarca de
Araraquara, Estado de São Paulo e

pertencente '"" João Freitas cU... Sit-

va.

o Presidente da República, usando
da atribtnçâo que lhe confere o ar-ígo 87,' inciso I, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 5.°,
letras "h" e "1", do Decreto-lei nú-:
mero 3.365, de 21 de junho d; 1941,

decTeta:

Artigo 1.0 Fica declarada de utilidade públic para desapcopríaçâo. ;;e1", "cmpanhPaulista de' Estradas
de Ferro, a área de terreno
7.456
metros quadrados, ou sejam 0,308 alqueires de 24.2ÜO metros quadrados,
representando 74 ares e 56 centrares.
situada no Dís
,.;'; Paz, m
"ríu
e comarca de Araraquara, Estado" de
São Paulo, pertence: "0; a João Freitas da Silva. e, necessária à construção da variante n.o 6, entre São Oarlos e Rincão, aprovada pela Portaria
do Ministério
Iia.çác.
Obras Públicas n.e 740, de agôsto de 194b ~-'1
forme
'anta que cc:
:;,. baixa
devidamente autenticada.
Artigo 2.° O presente Decreto entracá em vigor na data da su; ' publi-cação revogadas as disposições em
contrário. .
.\
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1947; 126.° da Inde'pendência e 59.0
da República.
EURICO

G.

DUTRA.

Clóvis Pestana.
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DECRETO N.? 23.744 -

DE

27 DE

SETEM:BRO DE 1947

Concede a sociedade anônima "City
ot San Paulo lttvprcnemente anã
rreenoia Land Company> Limited"
autorização para continuar a funcionar na República.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anônima "City of San Paulo Improvements and Freehold Land Company
Límíted", autorlzadaja funcionar pelo
Decreto n.v 9.439, de 13 de março de
1912, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anôn'ma "City of San Paulo
Jmprovements and Freehold Land
Company, Límtted", com sede na cidade de Londres, Inglaterra, autorizaçâo. para continuar a funcionar na
Repúbüca , com o capital de Cr$ ....
14.003.940,00 (quatorze milhões e três
mil e novecentos e quarenta cruzeiros)
e com as alt-erações de seus estatutos
aprovados pela assembléia geral dos
acionistas em reuniões efetuadas a 24
de abril de 1941 a 27 de janeiro de
194'.1:, mediante as cláusulas que êste
acompanham, assinadas pelo Ministro
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 objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
1947, 126.°, da Independência e 59.0
da República.
EURICO G.

DUTRA.

1'.r. crvan Figueiredo.
CLÁUSULAS QUE ACOMPANHAM o DECRETO
N, 23.744, DESTA DATA

°

I
A "C·.ty of San Paulo Improvements

and Freehold Land Company, Limited"
é obrigada a ter permanentemente um
representante geral no Brasil, com
plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver 2.S questões que se suscitarem, quer com o
Govêrno. quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade.
II

Todos
ficarão
pectivas
risdição

os atos que praticar no Brasil
sujeitos únícamente às resleis e. regulamentos e à jude seus tribunais judícíários
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ou administratdvos, 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.
III

A sociedade não poderá realizar os

objetivos constantes de seus estatutos

que são vedados a sociedades estran ~

geiras, e só poderá exercer os que dependem 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-lhes-á cassada a autorização
para funcionar na República se infringir esta, cláusula.
V
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com sede na cidade de PorteI, ES'.8,jo
do Pará, autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, de acõrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.c 2.784, de 20 de
novembro
de 1940, obrigando-se a
mesma firma a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
. que venham a vigorar" sôbre o objeto
da referida autorização.
.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
J.947, 126.0 da Independência e 59.!l. tia
República.
EURICO G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.

DECRETO

.0

23.746 ..,......

SETEIVrBRO DE

DE

27

DE

1947

Concede à sociedade anônima "Serviços Maritimos Camuyrano S. A,/'
autorização pam funcionar como
- emprêsa de navegação de cobotaçem, de acõrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.o 2.784, de 20
de novembro de 1940.

F:ca entendido que a autorização é
O Presidente da República atendada sem prejuízo do principio de
dendo ao que requereu a sociedade
achar-se a sociedade sujeita às dispoanônima "Serviços Marítimos Ca ..
sições de direito que regem as sociemuyrano S. A.", decreta:
dades anônimas.
Artigo único. E' concedida à soVI
ciedade "Serviços Marítimos OaA infração de qualquer das cláusulas
muyrano S. A.", com sede nesta cipara a qual não esteja cominada
dade do Rio de Janeiro, autorização
pena especial será punida com a multa . para funcionar como emprêsa de n ade mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a
vegação de cabotagem, de acôrdc
cinco mil cruzeiros ,(Cr$ 5.000,00) e,
com o que prescreve o Decreto-lei
no caso de reíneidêncía, com a cessa- , n.v 2.784, de 20 de novembro de 1940
ção da autorização concedida pelo dee com os estatutos que apresentou,
creto em virtude do qual baixam as
aprovados em assembléia geral expresentes cáusulaa.
traordinária realizada a 28 de agôsto
de 1947, obrigando-se a mesma so..
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
ciedade a cumprir integralmente, as
1947. - Morvan Figueiredo.
leis -e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida autorização.
DECRETO N. o 23.745 _ DE 27 DE
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
SETEMBRO DE 1947
,1947, 126.° da Independência e 59.° da
Concede à firma "Amorim & compa~
República.
nhia Limitada" autorização para
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.

EURICO

G.

DUTRA.

Morvan Figueiredo.
(*) DECRETO N.o 23.747 -

DE

27

DE

O Presidente da República. atendendo ao que requereu a firma "Amortm

1947
Suprime cargos extintos

Artigo único. E' concedida à firma
"Amorím & Companhia Limitada",

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos

& Companhia Limitada", decreta:

SETEMBRO DE
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têrmos do art. 1.0, alínea n, do De(Z07m). setenta e três graus sudeste
(7S0SE); oitenta li quatro metros e
creto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
(;~nqü-2ntR centímetros (34,50m) '. qua1941, decreta:
renta e um. g:'9.US e quarenta minutos
Art. 1.0 Ficam surmmídos 1 (um)
nordeste (41040'Ne); cento e trinta e
cargo da classe ~ da' carreira de Ope-_ dóis
metros (132m), setenta e
oito
rárfo de Aviação e 1 (um) da classe F
graus nordeste <73°NE); noventa e
da carreira de Artifice, do Quadro
três metros 193m} , cinqüenta e cinco
Suplementar do. Ministério da Aerograus e vinte minutos noroeste (55°20'
náutica, vagos em virtude das proNV!); cento e quarenta e um metros
moções de Mauro Ribeiro e Aristotee
clnuücnta centímetros (141.50m), selino das Dores, respectivamente, detenta" graus e trinta minutos nordeste
vendo a dotação correspondente ser
nO C30'NE); ce-nto e, dE-zz3seismetros
levada a crédito da conta-corrente do
(116m). quarenta e quatro graus e
Quadro· Permanente do referido Mi- , Quarenta
.minutos noroeste (44 114:11' N'W) :
nistério.
quatrocentos e oitenta metros (480m),
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
quarenta e um graus noroeste (41 °N~) ;
em contrário.
'
cento e oitenta e um metros e cmoüenta centímetro-s C131,50m). quarenRio de Janeiro, em 27 de setemtá e oito graus e dez minutos 'noroesbro de 1947, 126.° da Independência e
te (·18°1ü'NW); trezentos e oitenta me59." da República.
tros (380m), vinte e nove graus suEURICO G. DUTRA
doeste (29°SW).
Armando Trompowsky
Art. 2.0 Esta autorização é OU.toTgada nos têrrnos estabelecidos no Códig-o de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
DECRETO N.' 23.763, DE 29 DE SE·
pesquisa, que será, uma via autêntica
TEWlBRO DE 1947
oeste Decreto, pagará a taxa de tre:zentos oruzeírcs <Cr$ 300,00) e sere
Autoriza o cidadão brasileiro Murilo
transcrito no livro próprio da Divisão
Su'plicy de Lacerda a pesquisar argide Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
la e aseccíados no município de Campo Largo, Estado do Pamná.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em
contrário.
o Presidente da República usando
da a.tríbuíçâo que lhe confere o .arttRio de Janeiro, 29 de "setembro de
goS7, n.v I, e nos têrmos d-os artigos
1947, 126.° da Independência e 59.° da
152.e 153 da Oonstttuíçâo, decreta:
República.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
EURICO G. DUTRA.
brasileiro Murilo Suplicy à:e Lacerda a
pesquisar argila e associa-dos em ter":
Daniel de comxano,
renas de sua propriedade e de Teodoro
Augustinl e sua mulher, nos lugares
denominados córrego do Meio de Itaqui, distrito e munícípíc de Campo
DECRETO N.? 23,764 - DE 29 DE
Largo, Estado do Paraná, numa área
SETEMBRO DE 1947
de vinte e três hectares vinte e três
ares e dezessete centíares (23,2317ha)
delímltada por um polígono irregular
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Que tem um vértice no cruzamento da
Figueiredo a pesquisar água mineral
rodovia Curitiba-Balça Nova com o
radioativa no município e Estado de
ribeirão do Meio e os lados, a partir
sao. Paulo.
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e trinO Presidente da República, usando
ta e seis m-etros (136m) , oitenta e nove
da atribuicão que lhe confere o argraus e quinze minutos nordeste (89°
tigo 87, n.ê I, da Constituição, e nos
15' NE); cento e noventa e quatro metêrmos do Decreto-lei H,o 1.985, de 29
tros (lO·1m), quarenta e três graus e
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
vinte minutos sudeste (43°20'SE); dudecreta:
zentos e- vinte e dois metros (222m),
Art. 1.0 Fica autor.ízado o cidadão
um grau e trinta minutos
sudeste
brasileiro Paulo Figueiredo a pesquisar
(l°30'SE); duzentos e sete metros
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água mineral radioativa em terreDECRETO N.? 23.765 - DE 29 DE
nos de propriedade da Emprêsa Agua
SETElVJ:BRO DE 1947
Fontalís Limitada, situados no distrito
de 'I'rernembé, município e Estado de
~4utol"iza o cidadão brasileiro José RoSão Paulo, numa. área de dois hectares,
arumee de Oliveira a. pesquisar calsetenta e c.nco ares e dez centrares
coreo no município de Matosinhos,
(2,7510 ha) delimitada por um polígono
Estcuio de Minas Gerais.
irregular que tem um vértice a cento
e cito metros e cinqüenta centímetros
o Presidente da República usando
008,50 m) no rumo magnético setenda atribuição que lhe confe;e o arta e três graus noroeste (73° NW) do
tigo 87, n.c I, da. Constituição e nos
centro do pontilhão da estrada Sãb
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 2!}
Paulo-Bragança sôbre o córrego Trede janeiro de 1940 (Código de Minas)
membé e os lados a partir dêsse vértice,
decreta:
Al't. 1.0 Fica autorizado o cidadão
os seguintes comprimentos e rumos
brasileiro José Rodrigues de Oliveira
magnéticos: duzentos e oitenta e três
metros (283 m) , dezesseis graus nor.. a pesquisar calcárec numa área de cindeste 06° NE); quarenta e três me .. co hectares, noventa-e oito ares e s€tros (43 m) ,setenta e um graus nora.. tenta e seis oentdares (5.9876 ha) situada no distrito de Prudente de Moeste. (71° NW); trinta e três metros
e cinqüenta centímetros (33,50 m) , Ta-is, município de Matosinhos, Estado
de Minas Gerais, e delimitada por-um
oitenta e três graus e trinta minutos
paralelogramo tendo um vértice a trin..
noroeste (83 (30' mV); vinte metros
ta e oito metros (38 m) rumo setenta
e cinqüenta centímetros (20,50 m) ,
treze graus sudoeste (13° SW);- deze.. graus nordeste (70 0 NE) magnético qa.
sede do sítio pedra d' Agua e os lados
noe metros e cinqüenta centímetros
(19,50 m) , oitenta e cinco graus nora.. que partem dêsse vérb'ce com quatroeste (85° NW); vinte e seis metros centos e vinte oito metros (428 m)
e rumo quarenta e quatro graus su(26 fi) oitenta e cinco graus noroeste
deste (440 SE) magnético, duzentos
(850 NW); quarenta. e seís ' metros
e cinqü-enta metros (250 m) e rumo
(46 m) , nove graus sudeste (9° SE);
sessenta e sete graus nordeste (67.0
cinqüenta e cinco. metros e cinqüenta NE)
magnético.
centímetros (55,50 rm , sete graus e
Art. 2.0 O título da autortaacão de
trinta minutos sudeste- (7° 30·' SE);
pesquisa, que será urna via autêntica
cinqüenta metros (50 m) , quinze graus
dêste Decreto, pagará a taxa de tree trinta minutos sudoeste (15 0 30' SW)
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
seis metros (6 m) , oitenta e seis graus
transcrito no livro próprio da Divisão
noroeste (86 0 NW); sessenta metros e de
- Fomento da Produção Mineral do
cinqüenta centímetros (60,50 m) , onze
Ministério da Agricultura.
graus sudoeste (11° SW); quarenta e
Art. 3.° Revogam-se as disposições
três metros e cinqüenta centímetros
em .contrário.
.
(43,50 m) , nove graus e trinta minutos
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
sudoeste (9° 30' SW) dêsse ponto, pela
0
0
1947, 126. da Independência e 59. da
estrada São Paulo-Bragança. até o República.
vértice de partida.
EURICO G. DUTRA.
Art. 2.° O título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será uma via autêntica
Daniel ãe Carvalho.
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisã-o
DECRETO N.o 23.766 - DE 29 DE
de Fomento da Produçã-o Mineral do
Min.stérto da Agrtcultura...
SETEMBRO DE 1947
Art. 3.° Revogam-se as disposições
Autoriza Serrana Sociedade Anônima
em contrário.
de Mineração a pesquisar apatita e
Rio de .Janeíro, 29 de setembro de
associados no murucipio de Jccupi0
1947, 126.° da Independência e 59. da
rança, Estado de São Paulo.
República.
O Presidente da República, usando
EURICO G. DUTRA.
da atribuição que lhe contere o artigo
87 n,c. I, da Constituição e nos têrmos
Daniel de parvalho .:
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de ja1
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8'7, n.v I. e nos têroms dos arts. 152
neiro de 1940 (Código de Minas), de~
e 153 da Oonstítu'çâo, decreta:
ereta:
Art. 1.0 - Fica autorizada Serrana
Art. 1.0 - Fica autorizado o EsD6~
Sociedade Anônima de Mineração a
liô de Henrique Lage a pesquisar ini~
pesquisar apatdta e associados no lunério de ferro em terrenos de sua
gar denominado J aoupírangu'nha 61spropriedade no lugar d-enominado Cotri~o em1!l1icípio de Jacupiranga', Es~ lõnia. gulmíra, distrito e municipio
tado de São Paulo, numa área de quade Antonina, Estado do Paraná, numa
trocentos e oitenta e seis hectares onze
área de quinhentos hectares (500 ha)
ares e cinqüenta centiares .... : ... o,,
delimitada por um polígono irregular'
(~86,115~ ha) delimitada por um poque, tem um vértice a dois mil duzenIígono Irregular que tem' um vértice
tos e trinta metros (2.230 m) no rumo
no final do oaminhamento seguinte
norte (N) do marco quilométrico númedido a partir do marco de concre~
mero doze (km , 12) da rodovia .entoto da- Procuradoria do Patr:mônio
n~n8:-Curitiba e os lados, a partir dêsse
Imobiliário e Cadastro do Estado de
vórtice, os seguintes comprimentos e
São Paulo, cravado na confluência do
rumos: setecentos e setenta, e cinco
ribeirão Bananal, com o rio Jacupí..
metros (775' m) , norte (N); mil e cem
ranguinha; mil novecentos e oitenta
metros (1.100 m) , leste (E);' mü cenmetros (1,980 m) , dezesseis graus e
to e quinze metros (1.115 ~). norte
seco minutos nordeste (16° 07' NE)
(N) ; trezentos e quinze metros b15 m)
magnético; mil e quinhentos' metros
oeste (W); mil duzentos e setenta e
(.1.50p m) ;, les~e (E) magnético. A parciJ:.1oo metros (1.275 m) , norte (N);
t::r desse vértice, os lados da poligonal
mil trezentos e cinqüenta metros
têm os 'segumtes" comprimentos e TU"
0.350 m) , oeste (W); mil' duzentos e
mos magnéticos: setecentos metros
setenta e cinco metros (1.275 m) , sul
(700 m) , sul (8); dois mil- e .duzentos
(8); quatrocentos e oitenta metros
metros (2.200 m) , leste (E); três mil
(480), oeste (W) : setecentos e vinte
novecentos e quarenta e seis metros
metros (720 il1), sul (8); sessenta e
,3.946 m) , norte (N); dois mil e du.. sete metros e treze centímetros ....
zentoa metros (2.200 m) oeste (W)·
t?7,13 mj ç beste (W); mil.cento e cinseiscentos e noventa e nove metros ~
qüenta metros (l.150 m) , sul (8); mil
tr~nta centímetros (699,30 m) , sul (8) ;
cento e doze metros. e trez centímerml e, qUinhentos metros (1.500· m) tros (1.112,13 m) , oeste (W) .
leste (E); dois mil quinhentos e quaArt. 2'.0 - O título da autorização
renta e seis metros e setenta centí.. de pesquisa, que será uma via autênmetros (2.546,70 m) , sul (8); mil e quit~ca dêste Decreto, pagará a taxa de
nhentos metros (1.500 m) , oeste (W) .
cmco mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) e
Art. 2.0 - O título da autorização
s~r~ transcrito no livro próprio da Dide pesquisa, que será uma via autênvisao de Fomento da Produção Minetica dêste Decreto, pagará a taxa de
ral do Ministério da Agricultura.
quatro mil oitocentos e setenta cruzei_Art. 3.° - Revogam-se as dísposíros (Cr$ 4.870,00) e será transcrito fio çoes em contrário.
livr-o próprio' da Divisão de Fomento
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
da Produção Minera] do Ministério da
19oi7" 1~6.0 da Independência e 59.° da
Agricultura.
República.
ArL 3,0 - Revogam-se as dísposlEURICO
G.
DUTRA.
ções em contrário.
Rio de J aneíro. 29 de setembro de
Daniel d.e Carvalho.
1947, '126.0 da Independência e 59.° da.
República.
EURICO G. DUTRA..
DECRETO N.? 23.768 - DE 29 DE
Daniel de Carvalho.

DECRETO N.? 23.767 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1947
Autoriza o Espólio de Henrique Lage

a pesquisar minério de ferro no mu~
nicípio de Antonina, Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuícâo Que lhe confere o artigo

SETEMBRO DE

1947

Renova ,o Decreto n.o 19.463,' de 17 de
agôsto de 1945

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.o I, da COnstituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
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Decreto-lei n,09.605, de 19 de agôsto
de }946, decreta:
Art. 1.0 - Fica renovada pelo prazo ímprorrogavel de um O) ano nos
têrmos da letra. b, do art. 1.0 do Deereto-lei D,O 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a aueorização conferida ao cidadão brasileiro Luís José de Avila pelo
Decvreto número d-ezenove mil quatrocentos e sessenta e três (19.463), de
dezessete (17) de agôsto de mil novecentas e quarenta e cinco (1945),
para pesquisar água mineral no município de Santo Antônio de Pádua,
no Estado do Rio de Janeiro.
Art.. 2.° - 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 livod próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art". 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeíro.. 29 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.
EURICO G, DUTRA.

Daniel de Carvalho

DECRETO Nv 23.769 SETEMBRO DE

DE 29 DE

1947

Renova o Decreto n.o 18.495, de 27 de
abril de 1945

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o
Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, decreta:

Art. 1.0 Fica .renovada pelo prazo
improrrogável de um ano 110S têrmos
da letra. b do art. 1.0 do Decreto-Ieí
n.c 9,605, de 19 de agõsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasileiro Moacir Pacheco pelo Decreto
número dezoito mil quatrocentos e noventa e cmco .(18,495), de vinte e sete (27) de abril de mil novecentos e
quarenta e cinco (945) para pesquisar
calcário e associados no munícípio de
Colombo, do Estado do Paraná.
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EXECUTIVO

Art. 2,0 A presente renovação de

jje-.

ereto, será transcrita no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
e pagará a taxa de mil e oitocentos
cruzeiros (Cr$ 1. 800,00) .
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1947, 126.° da. Independência e 59.° da
República.
EURICO G. DUTRA.

Daniel de carvalho.

DECRETO N. o 23.773
SETEMBRO DE 1947

DE

29

DE

Decuuti de utilidade pública, para efeito de desapropriação pelo Ministério
da Agricultura, as terras que menciona, destinadas ao Núcleo Colonial
de Tímçuà, no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I da Constituição e de acôrdo com o disposto nos artigos 2.° e 6.'\
combinado com o art. 5,°, letras e e i,
do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
'Art. 1.0 Ficam declaradas de utnídade pública, para efeito de desapropriação pelo Ministério da Agricultura, as terras situadas no Município de
Iguaçu, Estado do Rio de: Janeiro,
pertencentes ao condomínio de Gíacomo (Jácomo) Gavazzi e seus filhos
e espólio Giovanni Gíuliani (João JuHão), compreendidas no perímetro determinado na planta anexa, pelas letras A - B - C - D - E -- F-·G
_. H - A, de acôrdo com a demarcação judicial de 1817, títulos anteriores e posteriores, com a área que S6
elevou a 5.752.901,44 m2 (cinco milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil
novecentos e um metros quadrados e
quarenta e quatro decímetros quadrados), com a inclusão da gleba de ....
1.550.416,56 m2 (um milhão, quinhentos e cinqüenta mil quatrocentos e dezesseis metros quadrados e cinqüenta
e seis decímetros quadrados), determtnada pelo perímetro B - C - D I, cujo domínio os interessados deveIrão comprovar.
Parágrafo único. São as seguintes
as confrontações das terras em aprêço:
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'Núcleo Oolonlal de 'I'ínguâ: Terras do
Govêrno Federal; Fazenda do TabcIetro, pertencente ao Govêrnc Federal;
Terras da Fazenda da Cachoeira, dos
.sucessores de Antônio Joaquim Monteiro; Terras da Fazenda S. Louren.ço, dos sucessores de Marcelíno Antônio de Almeida; Sitio do Quebra
Oôco. dos sucessores de Antônio Joaquím Monteiro; Núcleo
Colonial de'
"I'inguá e quem mais de direito, conforme está figurado na planta que
com êste baixa, devidamente ruurí.cada..

EXECUTIVO

Art. 2.° As terras acima referidas

são destinadas à ampliação da área do

Núcleo Colonial de 'I'Inguá, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio ~ de Janeiro, 29 de setembro da
1947, 126.° da Independéncía e 59.° da
República.
EURICO

G.

DUTRA

Daniel de Carvalho

DEORETO N,' 23,775, DE 30 DE SE'fElMBRO DE 1947
Dâspõe sôbTe a reloi"açáo do Ministério das Relações Exteriores

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art.. 87, item 1, da Constituição, de-cre-ta:

Ar:' 1.° Para efeit.- de lotação, a relação das repartições atendidas
p-elos Quadros Permanente e suplementar do Ministério das Relações Exteriores é a seguinte:
I - Secretaria de Estado
II
Repartdçôes no Exterior.
Art. 2.° Fica aprovada a lotação numérica dos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, com 606 cargos, sendo 522
na lotação permanente e 84 na lotação suplementar e com a: seguinte distributçâo:
-c-

LOTAÇÃO

Perm .
I -

Cargos isolados de provimento efetivo:

Arquivista
,
~
'" .. ' .. ' '" '"
Auxiliar de Consulado
:
Classificador de Arquivo Especial
.
Oonselneíro Comercia 1
.
Conservador
.
Cônsul Privativo .. '
Consultor Jurídico ."
Consultor Técnico
Contabilista
Fotógrafo
.
Redator
.
Técnico de Material .. ' .,
.
Técnico de Orçamento
.
Técnico de Pessoal
,
.
Total
II -

Supl ,

,

' '"

'"

.

.1
17
1
8
1
~o

1
1
1
1

7

,

1
1

21

41

19
14
9

4
3

Corços de carreira:

Arquivista

.

Arquívolog'íeta .. '

Bibliotecário
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Lotação

I-

II

Perm.
Bibliotecário-auxiliar .. , ..... , ..............•. 1
Contínuo
1
,.,., .. ,
)
Dactilógrafo
< ,

•••••• ,

,

M-otorista ... I.

' •• , • • • • • • • ' , • • • • • • • • • • • • • !

•.

aervente .. ,..

Cargos isolados de provimento efetivo . - ..... 1
Cargos d-e carreira . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . i

21
5(H

111 -

Resumo:

Total Geral

,

I
J

3

\

.
501

28

I,
I

16
3

, . .. . . . .. . . . . . . .I
I

1

I,

35
398

.

.

Total. '

,I

7

< _ •••••• _ ••••

~!«l~!~iO::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I
Guarda-livres
_
;
.

Supl.

2
2

I

43

II

41
43

I

5,22

84

I

I

I

Art. 3.° Fica aprovada, na forma da relação an-exa, a distribuição dos
cargos, constantes do artigo anterior, pelas repartições a que se refere oart. 1.0 dêste decreto.
Art. 4.° A distribuição interna doi funcionários na Secretaria de Estado
será feita por ato do Secretário-Geral, por proposta dos órgãos interessados,
ouvido o Departamento de Administração.
Art. 5,0 As remoções para o Exterior serão feitas por decreto do Presidente da República.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3-0 de setembro de 1947, 126,° da. Independência e
5,9.° da República.
EURICO G. Dm':'RA.

Raul Fernandes:
Relação numérica das Repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, a que se retere o
art. 3.° do Decreto 'nu 23.775, de 30 de setembro de 1947.

Lotação

Perrn.
I -

Supl.

Secretaria de Estado

Ctl1'YOS isolados, cteuoo«:

.Arquivista .'. '... , -.' ..... , ..... ,. , , ... ' '"
Classificador de Arquivo Especial

Conservador
Consultor Jurídico
Consultor Técnico

.

1
1
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I

I-I
Contabilista
,...........
Pctógrado
. ..
.
Redator ..
'I'écníco de Material
o",

Perm.

I

i

1

I
I

I

I

· . . . . .I

Total

I

Il _ Cargos de carreira:
Arquivista
','/"
Arquivologrst.a

.......... ··1
I

:::::::::::::::::::::1
.......................I

Diplomata

Eletricista
Escriturário .
Guarda-livres
Motorista

::::.:::::.:1

...

...............
· . . . . . .I
)

19
14
9
35
118

16
3

.

221

Total .. '

Cargos

Répartiçães no Exterior
isolados, eteírcoe:

Conselheiro Comercial

.

Cônsul- privativo

.... ····1
... ... ....1

Total .. '

Cargos de carreira:
Diplomata .. '
Total .....

DECRETO N.o 23.776 -

........................II
DE 30 Dli;

SETEMBRO DE 1947
Aprova o Regulamento para o Serviço Consular Honorário do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atrlbu'çâo que lhe confere o artigo 87, n.c I da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o Serviço Consular . Ho-

4
3

I

2B

1

I

I

3

I

I

I
I

2
2
43

i

I

I

· •.. •.•I

·1

16

II

~I

. ··1

Auxiliar de Consulado

1
7
1
1
1

I

7

Servente

11 -

Supl.
1

·.1

'r'ccntcc de Orçamento
'I'écmco de Pessoal

Contínuo
Dactílógraío

I

\

•••••••••••

Bibliotecário
Bibliotecário Auxiliar

,I
T
---

I

.

Lotação

20

I

20

8
17

25

280
280

norário do Brasil que. acompanha c
presente.
Art, 2.0 ~te Decreto entrará em
vigor- na data da sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 50.0 da
República.
EURICO G. DUTRA

Raul Fernandes
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Regulamento para o Serviço
Consular Honorário do Brasil
CAPíTULO I
DOS CONSULADOS E VICE-CONSULADOS
HONORÁRIOS

Art. 1. o Haverá no Serviço consular brasileiro além dos Consulados
de carreira e privativos. repartdçôes
consulares honorárias, que se denominarão Consulados honorários e
Vice-Consulados honorários.
Art. 2. o Além· dos Consulados e
Vice-Consulados honorários já- exis"tentes, o Governo, por proposta fo
Ministério das Relações Exteriores.
poderá criar outros, cuja necessidade
fique devidamente justificada.
Art. 3.0 Os Consulados e VíceConsulados honorários serão subordinados:
a) aos Consulados de carreira am
cuja jurisdição estiverem situados:
t» à Missão Diplomática Brasileira, se no país de sua sede não houver
Consulado de carreira;
c) à Secretaria de Estado, se no
país 0:; sua sede não houver nem
Missão Drolomática nem Consulado
de carreira.
Art. 4. 0 Os Consulados e ViceConsulados honorários subordinados
aos de carreira. terão jurisdição ~i
mitada à cidade de sua sede.
Art. 5,0 As repartições consulares
honorários c-verão ter o escudo das
armas afixado no edifício onde funcionarem, sempre que isso não 'õr
contrário aos usos locais.
Art. 6. o
Os Consulados e ViceConsulados licnorártos hastearão a
bandeira brasileira nos dias 1 de, '-1,.
neiro, 7 de setembro e 15 de novembro às 8 horas, e no dia 19 de novembro (Dia da B.:mdeira), às 12 horas, seguindo, quanto ao mais, os iostumes locais.
Art. 7.0 O expediente das ChaTI'"
celarias consulares honorárias será dE.
cinco horas, exceto aos sábados, quan ..
do será de três horas.
Parágrafo único - A autoridade
consular honorária adotará, mediante aprovação da autoridade a que estiver SUr .... ada, horário que 'S~
conforme com as necessidades A.rJ
serviço e o expediente bancário Ioo.it,
afixando-o em lugar ostensivo.

EXECUTIVO
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Art. 8,0 A escrituração dos Iivros

de registro e expedição da correspon-

dência será feita de acôrdo coma
Oonsolidaçâo Consular vigente e com
as instruções dadas pelas autoridades
competentes.
§ 1, o . Para o fiel cumprimento
deste artigo, haverá obrtgatortamente
nas repartições consulares honorários.
além do material padronizado. os seguintes livros de registro, também
padronizados:
Tipo' 1 -.,. Protocolo de entrada dá
correspondência;
Tipo 3 - Livro de registro de atos
e documentos diversos;
Tipo 6 :- Numeração do expediente;
Tipo 32 - Diário de emolumentos;
Tipo 33 - Diário de estampilhas.
§ 2.°. As repartições consulares' honorárias que procederem ao despacho de embarcações, serão dotadas de
livro talão, tipo 34, Despacho de
Navios e, quando situadas em portos
freqüentados por embarcações brasileiras, terão, ainda, o de tipo 36. Entrada e saída de navios nacionais.
§ 3.°. As repartições consulares honorárias adquíru'âo o material padronizado de que trata o presente artigo
no fornecedor autorizado fazendo o
pedido por íntermértlo da autoridade
a que estiverem subordinadas.
§ 4.°. A bandeira e o escudo de
armas se-êo fornecidos pela' Secretaria de Estado.
Art. 9,°. Todos os documentos recebidos ou expedidos pela Chancelaria deverão constar do arquivo do
Consulado ou Vice-Consulado honorário e. como tal, serão de proprtedade do Govêrnc brasileiro.
Parágrafo úmco - Nas repartições
consulares honorárias haverá. pelo
menos, quatro classificadores da correspondõncla recebida e
expedida.
sendo dois para a correspondência
oficial e dois para diversos.
Art. 10. Nãó é licito aos servidores
honorários confiarem os papéis pertencentes aos arquivos consulares a
pessoas estranhas ou a autoridades
do país de sua residência.
Art. Ll-r-E'<Ihes vedado tirar cópia,
para uso pessoal, de qualquer" documento ou papel oficial.
Art , 12. Os selos, carimbos e papel
timbrado dos Consulados e Vice-Con..
A
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sulados honorários s6 poderão ser
utilizados na correspondência e atos
oficiais, constituindo semprs, propriedade do Govêrno brasileiro.
Art .. 13. Os Cônsules e Vice-Oônsules honorários, quando exonerados, deverão entregar ao seu sucessor ou à pessoa devidamente desígnada pela Secretaria de. Estado todo
o material de expediente e todos os
documentos pertencentes ao arquivo do
Consulado ou Vice-Consulado honorário, SBm executar os papéis recebidos e expedidos durante a sua
gestão.
Parágrafo único
Da
entrega,
lavrar-se-á um têrmo no "Livro. de
registro", do qual se tirarão cinco
vias autênticas, que se destinarão:
a) a primeira, ao arquivo da repartdção consular honorária;
b) a segunda, ao servidor que se
retirar;
c) as demais, à autoridade a que
estiver subordinada, que remeterá
duas à Secretaria de Estado.
CAPíTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSULt>.DOS
VICE;:CONSULAD08 HONORÁRIOS

E

Art. 14, Observadas as leis locais
os Consulados e Vice-Consulados honorários terão as seguint-es atribuições:
I) prestar assistência aos brasileiros residentes em sua jurisdição, auxiliando-os em suas emprêsas e defendendo-lhes 00 direitos e prerrogativas;
II - observar o movimento comercíal e econômico da jurisdição consular, apresentando "à ôsse respeito
relatório à autoridade a que estiverem subordinados, com esclarecimentos úteis, acentuando se as circunstâncias favorecem ou contrariam, e
quais os motivos, a expansão comercial e industrial do Brasil;
III) comunicar. imediatamente,
li
autoridade a Que estiverem subordinados e aos Comandantes' de navios
brasileiros que chegarem aos portos
da sua jurisdição, o aparecimento ou
ameaça de qualqu-er moléstia infectocontagiosa. tais como febre amarela,
peste, cólera, varíola tracoma e

outras:

IV) 'comunicar imediatamente,
à
autoridade a que estiverem suuorct-"
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nados os surtos nocivos a espécies
vegetais Ou animais;
V) arrimar e promover a visita ae
Brasil de industriais e comerciantes
interessados na aquisição d-e produtos
brasileiros;
VI) comunícar, periodicamente, à
autoridade a que estiverem subordinados as estatísticas mais recentes;
VII) solicitar. dentro da sua competência, às autoridades locais as
providências possíveis em proveito do
comércio brasíletrc:
VIID Informar e aconselhar aos
brasileiros, residentes Ou de passagem,
acêrca das exigências legais que lhes
ínteressem;
IX) divulgar, com
estatística e
preços, notícias sôbre as matérias
primas e indústrias brasileiras, especialmente sôbre as de maior importância para a economia brasileira;
X) ter em dia uma relação das
firmas comerciais e industriais, sobretudo das que se dedicam à exportação;
XI) promover o intercâmbio cultural e artístico entre o Brasil e o distrtto consular da sua jurisdição;
XII) informar os capitães dos navias mercantes e dos vapores de
guerra brasileiros do que interessa a
navegação local e dos
usos, leis e
práticas dos portos da sua jurisdição;
XIII) providenciar sôbre o tratamento de tripulantes de navios brasileiros que ficarem enfêrmos em
terra;

XIV)

proceder à

arrecadação dos

aparelhos e objetos de 'bordo, deixados em terra por embarcações brasileiras;
XV) intervir nos casos de insuboróinacão Ou de conflitos a bordo de
navios brasileiros soucitandc a ação
das autoridades locais, quando necessário;
XVI) prestar assistência aos brasileh-os envolvidos em processes criminais;
XVII) preceder aos despacho.'> das
embarcações e aeronaves, à legalização dos manifestos e, reconhecímentos de carga e de certificados de se~
guir em lastro ou manifesto de lastro, ao visto de certificados negativos de carga, de carta de saída. de
lista ele passageiros, de matriculas
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de tripulação, de' diários náuticos de
navios brasileiros, de mudança na
matrícula da tripulação 'de. navios
brasileiros
XVIII) autorizar novo diário náutico de navio brasileiro;
XIX) conceder e endossar, passaportes de embarcações brasileiras;
- XX)
proceder,
quando se fizer
mister, ao inventário de embarcações;
XXI) interferir. em
vistoria
de
mercadorias a bordo cu em terra, e
nomear os respectivos peritos ou Iouvades:
XXII) redlgncartas
de freta.mentc:
XXIII) preceder à venda pública
-de mercadorias pertencentes à carga
de embarcações;
XXIV) legalizar faturas consulares e comerciais e dccumentosanexos;
XXV) expedir certificados de vida:
XXVI) proceder ao reconhecimento
-de firmas de~utorid8.des Iocais .
Ai-t , 15. São expressamente proibidos aos Consulados ou vice-Con.sulados honorários os seguintes atos:
D proceder à matrícula dê cidadãos
brasileiros e expedir certificados de
nacionalidade:
In proceder ao alistamento milital' de cidadãos brasileiros e a outros atos consignados no Regulamento do Servíco Militar;
IH) apor vistos em certidões de
'matrícula e em documentos expedidos por autoridades brasileiras;
IV) reclamar concessão de rega'lias por parte do Govêrno ou Estado
onde funcionem;
V) ordenar vistorias em embarca-ções brasileiras;
VI) preceder
mudança da bandeita. brasileira para estrangeira de
.embarcaçôes e vice-versa;
VII) celebrar casamentos;
VIII) proceder a registro de nascimentos, casamentos e óbitos;
IX) expedir certidões de nascimentos, casamentos e óbitos;
X) lavrar e aprovar testamento;
XI) proceder a inventários de bens
por falecimento;
XII) proferir sentenças arbitrais;
XIII) lavrar procurações;
XIV) conceder e renovar passajrcrtes brasileiros;
à
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XV) visar passaportes brasileiros
ou estrangeiros) salve Quando expressamente autorizados pe.a Secretaria
de Estado.

Parágrafo único - Os Consulados e
Vice-Consulados honorários, que runcionarem em Estado onde. não houver Consulado de carreira, poderão
expedir certificados de nacionalidade brasileira, desde que os respectivcsvpedídos sejam previamente submet: dos ao exame e aprovação da
Mísaão Díplomátíca ou. não a havendo, da Secretarra de E~tado.
CAPíTULO In
DOS CÔNSULES E VICE-CÚNSULES
HONQRÁRIOS

Art. 16. As repartições consulares
honorárias serão dh'Igtdas :
a)
Consulados; pelo Consul honorário que, nos impedimentos, sere
substituído pelo Vice-Consul honorário;
b) os Vice-Consulados, pelo ViceCônsul honorário que, nos impedimentos, será subst.tutdo pelo agente
consular.
Parágrafo único A Secretaria
de Estado poderá determínat- rormr,
diferente de substituição, por conveniência do serviço.
ArL 17. As funções consulares honcrárias serão exercidas por brasiIeiros OU, na falta oestes, por estrangeiros de comprovada "Idoneidade.
Parágrafo único -- Se estrangeiros,
deverão ser do sexo masculino.
Art. 18. A nomeação de ocupantes
de runçõea' honorárias será feita por
d-ecreto, quando se tratar de Cônsul-es
honorário,'>, e, por portaria, quando
se tratar de Vice-Cônsules honorários ou de Agentes consulares.
§ 1.0 O Govêrno poderá aproveitar, nas funções consulares honorárias, funcionários da carreira de Diplomata. do Ministértc das Relações
Exteriores, apos-entados por limite de
idade,
§ 2.° \ Feita a nomeação, a Secretaria de Estado encaminhará o respecUva título à Missão Diplomática
competente para que pl'ovidencie. a
respeito da obtenção do exequc!'I:w'
ou do reconhecimento provisório, .confO::'·Ui2 o caso.
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Art. 19. A nomeação dos servidores consulares honorários será proposta, com informações precisas sôbre o candidato, especificando-se-lhe
e. nacionalidade, idade, estado civil,
habilitações e profissões 8, se aprovada, a autoridade a que estiver subordinado remeterá à Secretaria de Estado 0 número regulamentar de exemplares autógrafos com assinatura. e
rubrica do nomeado.
Paráarafo único - A proposta será
feita à Secretaria. de Estado pelas
autoridades a que ficar subordinado
o- servidor honoráa-ío, tramitando, conforme o caso Dor intermédio da Missão
Diplomática.
Art. 20. Os Cônsules ou Vice-Cônsules honorários deverão propor, com
a "necessária antecedência, à autoridadc a que estiverem subordinados, a
nomeação de seus substtutos, regulamentares.
Parágrafo único. Ao proporem a
nomeação de que trata o presente
artigo, procederão ele acôrdo com o
art. 19 dêste Regulamento.
Art. 21. As autoridad-es consulares honorárias que exercerem qualQuer gênero· de comércio ou indústria. deverão manter uma. escrituraçâo consular própria, independente da
relativa às suas atividades prtvadas .
Art. 22. Os Cônsules, Vice-Cônsules e Agentes consulares honorários
poderão ser dispensados e fechadas as
respeetdvas repartições consulares honorárras, em qualquer tempo, a jUí20
exclusivo do Govêmo, sem que os titulares tenham algum direito a indenização.
CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO

DAS FUNÇÕES
HONORÁRIAS

CONSULARES

Art. 23. O titular do Consulado
ou do Více-Consulado honorário é o
representante, em sua. jurisdição, perante as autoridades locais, do Cônsul
de carreira a que esteja subordinado.
Art. 24. As pessoas que ocuparem os
cargos consulares honorários deverão
separar rigorosamente sua atividade
particular de sua situação oficial, -não
lhes sendo licito invocar esta última,
riem direta ou indiretamente. senão
110 exercício de suas funções.
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Art. 25. Nenhum servidor consular honcrárro poderá ausentar-se de
seu pôsto sem autorização da, auto...
rtdade a que estiver subordinado.
Art. 2ô. Aos brasileiros que necessitarem, os servidores consulares- honorários servirão de intérprete pe ..
rante as autoridades locais.
Art , 27. Em caso de ruptura das
relações diplomáticas, deverão os servidores honorários proceder de acôrdo
com as instruções superiores que lhes
forem expedídas .
Art. 28. Os servidores consulares
honorários deverão fazer declaracão
escrita sôbre as organizações comerciais, culturais ou humanitárias de
que façam cu venham a fazer parte.
Art. 23. As autoridades consulares
honorárias cot-respcnder-se-âo diretamente:
a) com a autot-idade a que estiverem subordlnadas ;
b) com as autoridades administrativas de sua jurtsdlção;
c) com as Alfândegas br asileiras ;
d) CDm o Serv.çc-de Estatística Econômlca e Financeira do Ministério'
da Fazenda.
§ 1.0 Corresponder-se-âo com 8.S
autoridades administratávas que não
sejam de sua jurisdição sempre por
intermédio de. a-utoridade a que estiverem subordinadas.
§ 2,° Excepcionalment-e e em ca50S urgentes, corresponder-se-âo diretamente cem Quaisquer outras autor.dades brasileiras, transmitindo à
a utoridade a que estiver subordinadas
cópias dessa correspondéncía.
Art. 30. Os titulares das repartições consulares honorárias deverão'
remeter aos Consulados de carreira,
ou Missões Diplomáticas a que estdverem subordinados:
a) no primeiro dia útil de cada
mês, o díspcsto no § 2.° de art , 32;
b) no mês seguinte u cada brunesti-e, os mapas trímestrnís de emolumentos '8 estampilhas de embarcações' despachadas e de faturas consulares referentes fio trimestre enterior.
Parágrafo único - Os titulares das
repartições consulares honorárias subordinadas diretamente. à Secretaria.
de Estado farão diretamente à Delegacia. do Tesouro Brasileiro no Es-
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teríor as referidas remessas, enviando
cópia .dos mapas trimestrais e anuais
à Secretaria de Esta do.
Art. 31. Ressalvadas as regalias
que lhes sejam reconhecidas pelas
leis ~ costumes Internos dos Estados, pelos acôrdos existentes ~ pela
prática internacional. os Oônsulee
Vice-Cônsules e Agentes consulares
honorárros estarão sujeitos às leis e
à jurisdição do ~stado onde exercerem as suas funções.
CAPíTULO V
DA RENDA (ONSULAR lo; DA MEAÇÃO

Art. 32, Os Cônsules e Vive-Cônsules honorários, titulares ou seus
substitutos regulamentares, terão diresto à metade da -importância dos
emolumentos arrecadados, para o
custeio das despesas de caráter geral
da repartição.
§ L° Essa metade será limitada
ao máximo de Cr$ 4.000,00 ouro. por
ano.
§ 2.° No primeiro dia util de cada
mês, os Cônsules e Vice-Cônsules honorários retârarâo a cota que lhes competir, do total dos emolumentos arrecadados no mês anterior, e, remeterão a outra metade ao Consulado de
carreira ou à Missão Diplomática a
que estiverem subordine.. dos, ou. quando se tratar de Consulado ou ViceConsulado honorário subordinados à
Secretaria de Estado, diretamente à
Delegacia do Tesouro Brasjleíro. no
Exterior.
.
§ 3,0 Nos meses em que os emolumentos arrecadados forem superiores a crs 666,70, ouro, aos Cônsules
e Vice-Cônsules honorários apenas
será lícito retirar a, cota máxima de
Cr$ 333,30, ouro, cumprindo-lhes recolher a importância restante na forma do parágrafo anterior.
§ 4.° Contràriamente 'ao disposto
no § 3.° quando houver meses em
que a cota não atingir a ors 333,30.
aos Cônsules e Vice-Cônsules honorários será excepcionalmente. Itcito
compensar a diferença, retirando cota
superior a essa quantia, nos meses
subseqüentes em que o total dos emolumentos exceder a Crê 666,70, sem
contudo lhes ser pertmitido retirar,
em cada mês, mais de 50 % do total
dos emolumentos arrecadados, e cumprindo-lhes, quando se vaíerem dessa
faculdade, especificar, na demonstracão ou guia de remessa, a quantia rf'-
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ferente à compensação e o mês ou meses a que correspondem.
§ 5.° Quando não se fizer a compensação pelo processo previsto no
art. 4,°,. a quantia necessária para tal
fim poderá ser sacada, com prévia autorização da Delegação do Tesouro
Brasileiro no exterior, :Je10 Consulado de carreira ou pela Missão Diplomática' a que estiver subordinado, ou pelo próprio Consulado ou
Vice-Consulado honorár!c, 3-8 cr.tjver subordinado à Secretaria de Estado.
§ 6.° Não será permitido retirar
da renda de um exercício a cota i-eferente a outro.
§ 7.° Não serão computados no
cálculo da cota a que 82 alude nos
parágrafos anteriores. nem, por conseguinte, na sua limitação a Cr$
.
333,30, ouro mensais, ou a Cr$
.
4.000,00 ouro anuais os emolumentos provenientes de serviços em horas
extraordínárras para o despacho de
embarcações ou aeronaves cabendo
dois terços dêsses emolumentos extraortrinár.os a quem executar o serviço
e um têrço ao Tesouro Nacional.
§ 8.° Nas demonstrações ou guias
de remessa da renda mensal, as
quantias correspondentes aos emojumentos extraordinários serão escríturadas separadamente das que forem
provenientes de emolumentos ordinários.
Art.. 33. Se o Consulado ou ViceConsulado honorário não possuir -estamptlhas na ocasião de expedir ou
de legalizar qualquer documento não
CObrará emolumentos, devendo êstes
ser pagos, por verba, na Recebedoria
do Tesouro Nacional,' nas Delegacíav
Fiscais do Tesouro nos Estados da
União, nas Mesas de Renda Pederais, nas Alfândegas brasileiras ou
na Delegacia do 'Tesouro Brasileiro no
Exterior, ou, por meio de estampilhas,
em qualquer Consulado brasileiro ds
carreira .
§ 1.0 Nos documentos por cuja expedição ou legalização forem devidos
emolumentos não cobrados na C11ancelar.a consular honorária, por falta
de. estampilhas, o Consulado ou ViceConsulado honorário lançará a seguinte
declaração: "Para que êste documento produza efeito no Brasil ou
perante repartições públicas brasilei·
ras, deverá ser paga a quantia de ..
... '
Cr$
ouro
conforme o n.c
da Tabela de
Emolumentos Consulares, em qualquer Consulado brasileiro de car-

538

ATOS

DO

PODER

reíra. na Delegacia .do Tesouro Brasileiro, no Exterior ou em qualquer
das seguintes repartições federais:
Alfândegas, Mesas de Renda e Delegadas Fiscais do Tesouro nos Estados da. União.
§ 2.° Os Cônsules e Vice-Cônsules honorários não terão direito à
meação de emolumentos que não
houverem sido pagos à sua reparti..
ção consular.
Al't. 34. Não é lícito aos Cônsules e Vice-Cônsules honorários em
prestarem estampilhas uns aos outros.
Art. 35. Haverá nos Consulados e
Vice-Consulados honorários um Diário de Emolumentos e um Diário de
Estampilhas:
a) no Diário de Emolumentos serão escrrturados os emolumentos arrecadados, as remessas dos saldos à
repartição competente e a parte correspondente ao titular;
z» no Diário de Estampilhas serão
as que forem utilizadas durante o
lançadas as estamptlhas recebidas, as
que forem utilizadas durante o mês
€ as que forem restituídas à repartdçâo
que as fornecer.
CAPíTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES nos
CONSULADOS
DE
CARREIRA 0'0 nas MISSÕES DIPLOMÁTI:"
CAS EM: RELAÇÃO AOS CONSULADO E
VICE-CONSULADOS HONORÁRIOS.

Art. 36. Competirá aos Consulados 'de carreira. e as Missões Díplomátícas, aos quais estiverem subordinados os Consulados e Vice-Consulados honorários:
a) dar-lhes as necessárias instruções, elucidando-os a respeito da legislação brasileira e dos costumes
geralmente seguidos no Brasil e dotando-os da. Consolidação Consular,
dêste Regulamento da Tabela de Emolumentos Consulares e demais leis e
regulamentos em vigor e de aplicação
na respectiva Chancelaria consular
honorária;
b) transmitir-lhes as ordens e ínatruções provenientes das 'autoridades
superiores;
c) encamínhar-Ihes s correspondência oncter:
d) fornecer-lhes as estampilhas consulares ;
e) encaminhar-lhes o material padronizado;
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f) conferir as contas de émolumentos e estampilhas, antes de encaminhá-las à Delegacia _do 'Tesouro Brasileiro no Exterior e à Secretaria. de
Estado:
g) inspecionar os atos e procedimentos de' seus titulares;
h) conceder aos respectivos titulares
licença por prazo que não exceda de
seis meses;
.
i) estabelecer-lhes as taxas cambíaía
para a cobrança de emolumentos "consulares.
Parágrafo único - Quando os Consulados e Vice-Consulados honorários:
estiverem subordinados diretamente à
Secretaria de Estado, as· atribuições
dêste artigo ficarão a cargo da Divisão COnsular, salvo as das letras à
e f que serão da competência da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior.
Art. 37. A critério da Secretaria
de Estado e mediante sua aprovação, poderá ser designado um funcionário da Missão Diplomática ou
de Consulado de carreira para, nas
sedes dos Consulados e Vice-Consulados honorários, iniciar e Instruir;
devidamente, os servidores honorários nos negócios das Chancelarias.
Parágrafo único - No caso do narágrafo único do art. 36, poderá serdesignado pela Secretaria de Estado,
um funcionário .da Mlssâo Diplomática ou do Consulado de carreira sítuadc no pais mais próximo ao da
sede do Consulado ou 'çíce-Oonsulado
honorário.
Al't. 38. Aos chefes das Missões Diplomáticas ou das repartições consulares de carreira, responsáveis pelos
atos administrativos praticados pelos
titulares honorários que lhes estiverem
subordinados, cabe exercer a necessária fiscalização e remessa de instruções de serviço, a fim de que possam
em qualquer ocasião ressalvar sua resI

pcnsabilídade.

Parágrafo único ,-:- Essa incumbência, nas subordinações diretas à Secretaria de Estado, caberá à: Divisão
Consular.
Art. ,39. Para maior facilidade de
interpretação dêste Regulamento P9i
parte dos Cônsules e vtce-cõnsutes
honorários estrangeiros, será o mesmo devidamente vertido. em espanhol, francês, inglês e italiano.
Art. 40. O Ministro de Estado fará
baixar instruções, sempre que fór oon-
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veníente, PAara esclarecimento e fiel
execução deste Regulamento.
Rio de .j'aneiro.. 30 de setembro de
1947. _ Raul Fernandes.

DECRETO N.O 23.777 - DE 30 DE
SETEMBRO DE 1947
~A.bre, pelo

Ministério da Fazenda o
créâito especial de Cr$ 2.238.217:10,
para pagamento de dívidas retacianadas.

o Presidente da República usando
da autorização contida na L~i n.v 48,
de 26 de julho de 1947, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, nos têrmoa do
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade ,Pública, decreta:
.Arti.g'oúni<3o. Fica aberto, velo Mlnístérío da Fazenda, o crédito especial
de dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e dezessete cruzeiros
e dez centavos (Cr$ 2.238,217,10), para
atender ao pagamento (Dívida Públí-
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ca) de, dividas de exercícios anteriores, já relacionadas, de acôrdo coma
seguinte discriminação:
Ministério da Aercnã U.,;
tica
,
.
Ministério da Agricultura
.- .
Ministério da Bducaçâo
e Saúde

.

Ministério da Fazenda ..
Ministério da Guerra ..
.Ministêrio da Justiça e
Negócios Interiores •.
Ministério da Marinha ..
Ministério do Trabalho,

Indústria

e Comércio

Ministério da viação e
Obras Públicas
.

Cr$

1.263,00
~2.365,50

96.859,60
330.471,90
123.850,60
65.434-,90
1. 229.749,70
21.602,90
326.619,00
2.238.217,10

Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1947, 126.° da Independência e 59.0 da
República.
EURICO G.

DUTRA

José Vieira Machado

1948
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